
،!
لمتيهينهئهماوتزلفا

داعهإ
نركلابن!وربنح!!أ.و

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بخعلركنلرحيم

يمؤيفمجصوطةاليفوقجييغ

لأوفاال!تعة

هـا99ء-اص021

ئطلمتمن:

ز4الة4لانتمقاالىطيبه!

لنفناكف-لماشايالصوبش-تلصؤلدا-فىال!يا-التوديةالتهت!فل!ةا

،778325:قاحش-د277353:ت-57211:زعنىلرئدصي-1367:ث.ص

http://www.al-maktabeh.com



ف!ين،لموث!!

لمتفينمتىوتزلصا
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قطزالتيالله!طزتخييقاللدينؤخقكقاقم):تعالىقال

أكثزؤلكنالقيغالدينذلكاللهيخلتيلالبديلغليلأاكممآ

.!يعقمونلاالناليى

فأبواهالفطرةعلىيولدمولود)كل:والسلامالصلاةعليهقال

.يمجسانه(أوينصرانهأويهودانه
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كةاثقث
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ب!بفصرممنرحيم

الأمينرسولهعلىوالسلاموالصلاةالعالمينربللهالحمد

وبعد:

يجعلهلمبماعليهاوأنعمالبشريهأكرمقدوجلعزاللهف!ن

خلقه.منلغيرهم

الصورةبجمالعليهموأنعموالايجادبالخلقعليهمفانعم

لخدمتهم.كلهالكونبتسخيرعليهموأنعمالمنظروحسن

ملاثكته.السلامعليهمآلأبيهمأسجدبانعليهموأنعم

.المخلوقاتبقيةعنميزتهمالتىبالأمانهأكرمهمثم

قلوبهمهفىمعرفتهبفرسأكرمهمثم

بتلكوالقيامالمعرفهتلكلتحقيقالرسلبإرسالأكرمهمثم

الامانه.

جناتفىكرامتهتكملف!نهاسبيلهواتبعالحققبلفمن

كرامه.لاتعدلهاالتىالكرامهوهىالنعيم

كليخسرفانهالحقسبيلعنواعرضوعانداستكبرومن

.مصيراوساءتجهنمالىحياتهتنتهيثمالكراماتتلك

الىالناسيقودهاديآكتابآوجلعزاللهانزلوقد

فىالإنسانيحتاجهماكلعلىاشتملوقدكرامتهوداررضوانه

.ودنياهدينهأمور

النورالىالظلماتمنالأمههذهبهوجلعزاللهاخرجوقد

)،(
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.السعادةالىالشقاءومنالعلمالىالجهلومن

داءفاصابهاالكتابهذاعنالأمةفىالانحرافحدثثم

عنهايرفعولنوالتمزقوالتفرقوالصغارالذلمنقبلهامنالأمم

(5نبيها)كلتىوسنةوجلعزربهاكتابالىبعودتهاالا

اللهمعرفةفطريةلبيانموجزعرضعلىيسشملالبحثوهذا

دخيلهمناهجمنأحدثوهوهامنهاالمتكلمنوموقفوجلعز

الأمهتفريقفىسببآكانتمتعددةعقديهمفاسدالىأدت

وطوائف.فرقالىوتمزيقها

المتكلمينوموقفالمعرفة))فطرية:البحثهذاوعنوان

منها((.

).(
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البحث:خطة

وفهارسوخاتمةفصولواربعةمقدمةعلىالبحثاشتمل

عامة.

وثمرتهالبحثمنالهدففيهاذكرتفقد:المقدمةأط

البحث.ومنهج

اللهلمعرفةموجزعرضعلىاشتملفقد:الأولالفصلوأما

مباحث.ثلاثةفيوذلكوالسنةالكتابضوءعلىتعالى

وردالذيالميثاقعنفيهتحدثتفقد:اننيالفصلوأط

ومذاهبفيهالواردةالأحاديثواوردتوالسنةالقرآنفيذكره

مطالب.منهماكلتحتمبحثينفيوذلكتفسيرهفيالعلماء

فيالواردةالأحاديثفيهأوردتفقد:الثالثالفصلىوأما

مبحثينفيوذلكمنهاالمرادبيانفيالعلماءومذاهبالفطرة

مطالب.منهماكلتحت

فطريةمنالمتكلمينموقفعرضتفقد:الرابعالفصلوأمما

ترتبتالتيالعقديةالمفاسدايوادمعذلكفيومناهجهمالمعرفة

ذلك.على

البحث.نتانجأهمفيهاأوجزتفقدالخاتمه:وأما

لوجههخالصأبجعلهوأنبهينفعأنوجلعزاللهوأسألهذا

الكريم.
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البحث:ثمرة

النقاطفىتتحددالبحثهذامنأردتهاالتىالفائدةان

الاتبه:

وجلعزاللهعندمنمنزلسماويدينالاسلامان-1

الاجماليةالمعرفةعلىزيادةتفصيليةمعرفةبرلهمالناسليعرف

قلوبهم.فىالحاصلة

شراثعهمأوعقائدهملتقريرلايحتاجونالمسلمينان-2

دينهم.علىدخيلةأنظمةأووافدةمناهجالى

فىبالأمهحلبلاءكلسببالوافدةالمناهجان-3

وحديثا.فديماوشريعتهاعقيدتها

فدعوتهاوبارئهاخالقهامعرفةعلىمفطورةالقلوبان-4

لها!نالدعاةالتنكرالىدعوتهامنأسهلالمعرفةهذهتحقيقالى

ايآالإنسانفييخاطبونأنهميدركواأنينبغىوجلعزاللهالى

إلاالحققبولوبينبينهاليسقلبهفىفطرةالإنسانهذاكان

تعرفه.ان

البحث:منهج

منهجعرضمعبايجازوأدلتهاالمعرفهعنتحدثت-1

الأدلهأخرتثممالتفصيليةالأدلةإيرادقبلالكريمالقرآن

واختلافاتطرقهافىتحقيقاتمنعليهاشتملتلماالتفصيليه

دلالاتها.فى

بصورةوالفطرةالميثاقفىالواردةالاحاديثأوردت-2

ومتنآ.سندآجوانبهامنجانبكلعنالحديثمعمفصله

معرفةيسقلبماوالمتونللأسانيدبياناتجعلت-3

)7(
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.المتونوالفاظالطرقاختلاف

القرآنيةالنصوصتفسبرفىالمختلفةالأقوالاوردت-4

والحديثية.

وذلكالمسالهفىالمتكلمينماعندكلأعرضلم-5

.الغرضعلىيدلبماواكتفيتوتشعبهذلكفىكلامهملكثرة

لكلالواردةالطرقوقمتالاسانيدشجرةإيرادعند-6

الطرقالفاظالحديثالفاظتباينذكرعندلتتبينحديث

.الطرقتلكأسانيدعلىالكلامعندوكذلك

وسلمو!حبهوآلهمحمدنبيناعلىاللهوصلى

الباحث

حمدانبنسعدبناحمدد/

المنورةالمدينة

هـ\/*1414
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الأولىالفصل

ضوءعلىوجلعزاللهلمعرفةموجزعرض

والسنهالكتاب
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الأولالفصل

لها:القرأنعرضوطريقةوأدلتهاتعالىاللهمعرفة

وأدلتهااللهمعرفة:الأولالمبحث

الكريم.القرآنيعرضهاكماالمعرفةطرق:الثانيالمبحث

)01(
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الأولالمبحث

وأدلتهاتعالىاللههعرفة

تعالى:اللهمعرفة:الأولالمطلب

المعرفة:فطريةأدلة:الثانىالمطلب

)11(
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وأدلتها:تعالىاللهمعرفة:الأولالمبحث

تعالى:اللهمعرفة:الأولىالمطب

الاطلاقعلىواهمهاالمعارفاعظموجلعزاللهمعرفةإن

معرفه.لاتنفعهخلقهالذىربهلايعرففالذى

لمف!ذالغرضوأوجدهلغايةالانسانخلقوجلعزاللهف!ن

خلقه.منالغايهلايعرفانبهفاحرىوموجدهخالقهيعرف

معرفةالإنسانأعماقفىاودعقدوجلعزاللهف!نولذلك

اليه.والتقربلعبادتهتدفعهومصورهلبارثهوعبوديةبخالقه

مايدعونهمكانخلقهالىرسلهوجلعزاللهارسلاذاثم

بينهميكونفلانفوسهمفىوغرسقلوبهمفىأودعمايوافقاليه

وجل.عزاللهرسلأنهملديهميثبتانالاالرسلمتابعةوبين

الىالناسبدعوةتبتدهـ-انماالرسلجميعف!نولذلك

بخالقهمالناسلتعرفاخرىمقدماتبدونوجلعزاللهعبادة

فطرية.وتعالىسبحانهاللهمعرفةلأن

اللهاعبدواانرسولأامةكلفىبعثناأولقد:تعالىقال

الطاكوتأ.واجتنبوا

دعوةلكانتللخالقالقلوبفىمعرفةهناكتكنلملوف!نه

درولكانلايعرفمنعبادةالىتدعولأنهاواضحهغيرالأنبياء

ذلكولكن؟عبادتهالىتدعونناالذىاللههومن:عليهمالناس

نفسهفىيقينهمعالرلوبيةادعىالذيفرعونمنالايحدثلم

)12(
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منمنعهوالاستعلاءالاستكبارولكنلخالقهوعبوديتهبكذبه

وجل.عزباللهالإيمان

فىفابتةالمعرفةتكنلم:))ولواللهرحمهتيميهابنقال

مثللقالوااللهالىادعوكم:لقومهقال)ذاالرسوللكانالفطره

....وجحدالهإنكارآ؟العالمينربوما:فرعونماقال

لكنبالخالقالباطنفىمعرفتهلعدمهذايقللموفرعون

)1(.(نفسهمافىخلافاظهر

فىفطريةحاجةالدينان)):اللهرحمهقطبسيدويقول

وحاجةالذاتلحفظؤالشرابالطعامكحاجةالبشريةالنفس

كينونةاللهاودعهافطرلةحاجةهو..سواءالنوعلحفظالنسل

منهرحمةالوجودمسرحالىبهتدفعسبحانهوإرادتهالإنسان

الهاثلالكونهذافىالحياةلايملكالذيالكاثنبهذاسبحانه

ولاملجأولامصدرايعرفولا،آصرهبهلاترلطهتاثههذرة

وشيجة.

بهذاالاتصالباجهزةمزودوهوالحياةالىخرجوكذلك

الاستعداداتطريقعنسبحانهالوجودببارهـ-والاتصالالوجود

الضياعمنالواقيالضمانهوهذافيه!وكانالمودعةالفطرلة

..والدمار

هذاوبينالكاثنهذابينالوضائجيصورالكريموالقرآن

الوضائجهذهعنويتحدثالوجودبارمحهوبينوبينهالوجود

((.منيرآمحددآواضحأحديثآ

/8/415/وانقلالعقلتعارفىدرءا(

)13(
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قطتكنلمالحقيقيةالمعركة))إن:اللهرحمهقالانالى

علىيتضىفالالحاد..تكونولن..والالحادالاعتقادمن

تقاومه.والالحاد.انتحارعمليةانه..بنفسهنفسه

أكلب.!رالفطرةالفطرة

الحقالاعتقادبيندائمآوستكونكانتالمعركةولكن

الأربابواتخاذالألوهيهتوحيدبين.هالباطلهوالاعتقادات

وحدهللهوالدينونةشريكبلاوحدهللهالعبوديةالمتفرقه..بين

المتفرقةالأربابعلىالألوهيةخصاثصتوزيعوبينمنازعبلا

1(.(()الأربابشتىتتوزعهاالتىوالعبوديةإ

وردفقدالبارزونالنصارىعلماءحتىيقررهاالقضيههذه

معرفةبانالاعتراف-لوثر-البروتستانتيالمجددكلامفى

الناموس))إن:فقالفطرية-الناموس:يسميهاالتى-الله

منقوشآالطبيعهالناموسيكنولولمبالطبعالقلبفىموجود

فبلجدأطويلآنعظانالضروريمنلكاناللهبواسطةالقلبفى

بالناموسالاقرارالبقرةأوالفرشأوالثوراوالحماريقبلان

.للإنسانمثلماوقلوبآوعيونآآذانالهاأنمنالركمعلى

لماذا؟.قلبهافىأبدآلايقعلكنهتسمعهأنتستطيعإنها

تنفذانيمكنبحيثتخلقولمتصنعلمنفسهاينقصها؟إنوماذا

الأمور.هذهمنها

فعم:الفورعلىيقولفإنهللأفسانالناموسذكراذااما

هذا.إنكارأستطيعلااناصحيحهذا

م!/2/3!دالاسلاساتمورمقوماتا(
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قبلمنيكنلملوالسرعةبهذهإقناعهيمكنكانؤما

()1(.قلبهفىمكتوبآ

الفلنه/2/6*!موسوعةا(

)01(
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المعرفة:فطريةأدلة:الثانىالمطلب

وهمعبادتهالىالناسليدعوماكانوجلعزاللهإن

يحتاجمجهولالىدعوتهميعنىذلكأنإذوجلعزلايعرفونه

عبادته.الىالدعوةثمتعرلفهالىأولآ

نأقبلبخالقهمالناستعريفالىالرسليحتاجكانوكم

خالقهممعرفةفطرتهمفىاودعقدوجلعزاللهانلولايعبدوه

وتقديسه.تعظيمهالىوالقصد

الكريمالقرآنأكدهمماالقلوبفىفطرةالمعرفةوكون

البشريه.المجتمعاتواقعبهشهدثمالنبويهوالسنه

الكريم:القرآنمنالأدله:أولا!

اساليبعدةفىوردتفقدالكريمالقرآنمنالادلةاما

وجل.عزاللهمعرفة"فطرية"تؤكدكلها:متنوعهوبعبارات

الفصلينفىستاتىلأنهابعضهاالىبالإشارةهنانكتفى

تعالى.اللهبمشيثةالآتيين

مايل!:القرآنيهالأساليبفمن

قبلآدمبنىذريةجميععلىأخذأزليميثاقإثبات-1

اخذإواذ:تعالىقولهعليهيدلكماالدنياهذهالىخروجهم

الستانفسهمعلىوأثمهدهمذرياتهمظهررهممنمآبنيمنربك

هذاعنكناإناالقيامهيومتقولواأنشهدنابلىقالوبربكم

بعدهممنذريةوكناقبلمنآبارناأشركإنماتقولواأوغافلين

http://www.al-maktabeh.com)6؟(



عزاللهأنبوضوحتقرر.فالآيه()1(المبطلونفعلبماأفتهلكنا

لهفاقرواوتعالىسبحانهربربيتهعلىآدمذريةأشهدقدوجل

.الاعترافهذاعلىاشهدثمواعترفوابذلك

عالمفىالدنياالىالخروجقبلهوالعهدهذاكانوسواء

سياتيكماالعلماءبينخلافعلى-الفطرهعهدكاناوالذر

القضيههذهتقررفالآيةالمعرفه،حدوثفىلايؤثرذلكفان-

واضحآ.تقريرأ

الرسولوأمرالقلوبفىفطرةالدينبانالإخبار-2

جعلهاأنوجلعزرحمتهمنوأنبهاوالتمسكباتباعها)ة!(

تغييرها.أحدلايستطيعالناسقلوبفىثابتة

شاهدةلتبقىبالكليةلاتزولأنهاالأوتغطىتطمسقدنعم

ولاثوابعليهلايترتبذلككانوإنالقيامهيومأهلهاعلى

جعلوجلعزاللهلكنالدعوةوبلوغالرسلمجيءقبلعقاب

فطرةحنيفآللدينوجهكأفاقمتعالى!تالالحجهلإقامةذلك

القيمالدينذلكاللهلخلقلاتبديلعليهاالناسفطرالتىالله

الرسولتامرالكريمة)2(!فالآيهلايعلمون(الناسأكثرولكن

فطرالتىاللهفطرةالدينهذاوأنللدينوجههيقيمبأن)!(

الفطرههذهوانبهامتصفينواوجدهمخلقهمايعليهاالناس

البشريه.النفسأعماقفىثابته

الميثاقغيرالأنبياءعلىأخذخاصميثاقعنالإخبار-3

نوحومنومنكميثاقهمالنبيينمناخذنا)وإذتعالقال،العام

ا**ا/*/أ/افلأعرا6رسو(ا

03//!1/لروما6رصو(2

)17(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ميثائآمنهموأخذنامريمابنوعيسىوموسىو)براهيم

منأخذقدوتعالىسبحانهبأنهيذكروجلعزفالله()1(.غليظآ

لزيادة)مابالذكرالعزمأوليخصثمخاصآميثاقاالنبيين

اعلم.واللهخاصآميثاقامنهماخذأنهوإماتشريفهم

بأنهيشعروذلكالنبيينمنميثاقأخذتثبتالآيهولكن

أعلم.واللهوجودهمقبلكان

السنه:منالأدلهثانيا:

بعدةالقضيههذهعنتحدثقدالكريمالقرآنأنكما

بعدةالفطرهاثباتفيهاوردقدالنبويهالسنهفانأساليب

فمنها:كذلكأساليب

الأحاديثكانتوإنالأولالميثاقالىالاضارة-1

الذريهإخراجأحاديثولكنضغفتقدالشأنهذافىالمرفوعة

السنه،فىثبتمماالنارأهلمنالجنةأهلوبيانالأزلفى

اللهبمسيئةسيأتىكما-الصحابهمنجماعةعنوردفقد

منالميثاقالله))أخذقال:)ط!(النبىأن-تفصيلةتعالى

ذرأهاذريةكلصلبهمنفاخرج-بعرفهيعنى-بنعمانآدمظهر

قالوابربكم"التقال:قبلاكلمهمثمكالذريديهبينفنثرهم

الذريهإخراجيقرر)2(.!نالحديث"الآيهلمنهاية00/الىشهدنابلى

أنفسهم.علىوإشهادهم

هذهعلىيولدإنسانكلوأنالدينفطريةإثبات-2

منحرفينأبوينبينولدإذاعنهاالإنحرافلهيحدثثمالفطره

لم7/يهأ/ابلأحزا)سور(ا

تعالىاللهبثيئةعاصابنحدثمنالأولالفملفىميائى2،
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وايهودانهفأبواهالفطرةعلىيولدمولود"كل:)!(قال،

علىيولدالمولودانالحديث)1(!نذكريمجسانه"اوينصرانه

معرفةبمعنىولكنالشرعيالا!مليسالمرادكانوإنالفطرة

اليه.والتقربعبادتهوقصدوجلعزالله

مستويةخلقةعلىعبادهخلقوجلعزاللهبأنالاخبار-3

هذهأفسدتالشياطينإنثمالقلوبخلقةأيفيهالاعوج

عليهقالومكرها،بوساوسهاطمستهاوغطتهااووكيرتهاالخلقه

:"وإنىقالانهوجلعزاللهعنيحدثوهووالسلامالصلاة

عنفاجتالتهمالشمياطينأتتهموانهمكلهمحنفاءعباديخلقت

مالمبييشركواأنوامرتهملهمأحللتماعلبهموحرمتدينهم

()2(.سلطانأبهأنزل

وهىالحنيفيةعلىكانالخلقأصلأنيقررفالحديث

ودفعتهملهمشرعتالشياطينمنكانإفسادهموأنالإستقامة

وانموحدينكانواأنهممنهيفهممماوجلعزباللهالشركالى

عليهم.طرأالسرك

تعالىاللهبمثيئةالثانىالفملنىسياتىا(

تعالىاللهبثيئةاثانىالنملفىصياتى2(
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الواقع:شهادة:ثالثا

اللهمعرفةأنلنايتبينحياتهومظاهرالإنسانواقعبدراسة

البشرية.النفسفىمغروسةفطرةعبادتهوقصدوجلعز

أمور.عدةفىذلكويتبين

المبكر:الاحساس-ا

وقتفىذلكيظهرمولودكلقبلمنوجلعزاللهمعرفةإن

فىيبداوالمعرفهالفهمسنبلغإذافالطفل،حياتهمنمبكر

يقولأنإلاإجابةلهايوجدلاأبويهعلىاسئلهالقاء

بخالقهإحساسأالطفلأعماقفىانيعنىوهذا،""الله:

بانإحساسهعلىيدلأنهكما،وصانعهالكونوخالقو!انعه

.الوجودلهذاوراعيآمدبرآهناك

الطفل:أسئلةفمن

خلقنا؟من-

الشم!؟خلقمن-

القمر؟خلقمن-

السماء؟فىالشمسعلقمن-

الشمس؟تغيبلماذا-

يصغر؟ثميكبرثمالقمريصغرلماذا-

؟الناسيموتلماذا-

يقولأنإلا!ادقجوابلهاليسأسئلة..وهكذا

ماهموقليل-وجلعزباللهلايؤمنملحدآكانإذاالا"الفه":

علىبناءآالعقيدةلديهفتتكونكاذبأسيكونالجوابف!ن-

مايتلقاه.

)02(http://www.al-maktabeh.com



المؤمن:طمأنينة-2

قلبيهطمأنينهمنوجلعزباللهالمؤمنمايعيشهإن

مافيمعالشرعيالإيمانتوافقعلىليدلنفسيواستقرار

فطريه.معرفةمنالقلب

الكافر:شقاء-3

واضطرابقلبىقلقمنوجلعزباللهالكافريعيشمهماإن

لهامايتحققلممعرفةفيهتوجدالقلبانعلىليدلففسي

عدمف!نولذلكمايخالفهاالعقائدمنعليهاادخلاويوافقها

الىبصاحبهينتهىوانزعاجآقلقاالقلبفىيحدثالتوافق

الانتحار.الىبهينتهىأوعقليهإضطراباتأونفسيهأمراض

)ذاالاوجلعزباللهالمؤمنينعنديوجدلايكادوهذا

القلب.فىالايمانأختل

القلب.مستقرالنفسمطمانيعيشوجلعزباللهفالمؤمن

دين:بمجتمعوجودعدم-4

مجتمعيوجدلمأنهالمعاصرهوالدراساتالتاريخيؤكد

مجتمعمنالأديانهذهوتختلفحياتهفىبهيديندينبدون

مجتمع.الى

لحقهقدكانوإنسماويدينأصلهمامنهاالدياناتوهذه

البشر.صنعمنماهوومنها-الاسلامماعدا-التحرلفبعض

تدفعضعوريةمعرنةالقلبفيانتؤكدالظاهرةوهذه

خالقه.عبادةالىالإنسان

بهايدينالتىالوجهةإلىوجهتالمعرفههذهانإلا

المجتمع.
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الىوحاجتهبخالقهشعورالإنسانلدىيكنلمفلووإلا

بدونمجتمعاتتوجدأنلأمكنعنهليرضىاليهوالتقربطاعته

.العقيدةهذه

المسلمين.غيربهاإعترفقدالحقيقةوهذه

عنأقوالعدةدرازاللهعبدمحمدالدكتورأوردفقد

علىالمجتمعمنجزءالدينأنتقررالمسلمينغيرمنجماعة

لاروس"معجم:قولالأقوالتلكومنالبشريالتاريخمدار

الدينيهالفريزه"إن:قولهفيهوردفقد"العشرينللقرن

وأقربهاهمجيةأضمدهاحتىالبشريةالأجناسكلبينمشتركة

فوقوبماالالهىبالمعنىالاهتماموإن،الحيوانيهالحياةالى

."الخالدةالعالميهالنزعاتإحدىهوالطبيعه

ولالاتضعفبللاتختفىالدينيةالنريزةهذه)ان:وتقول

جدآقليلعددوعندالحضارةفىالاسراففتراتفىالاتذبل

.(الافرادمن

جماعاتوتوجدوجدتلقدا:برجسونهنري:ويقول

قطتوجدلمولكنه،وفلسفاتوفنونعلومغيرمنإنسانية

()1(.ديانهبنيرجماعات

يخللمانهتؤكدللإديانالمؤرخينأقوالبعضهذه

منمدفوعالانسانوإنالتدينفطريةيؤكددينمنمجتمع

هوأنهظانآمجتمعهفىيجدهبمايتدينأنهالاللدينداخله

والطمانينهالاستقرارعدمكانوإنداخلهفىيجدهالذى

الدفى/83/(ا
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عرفاذاالاذلكسببلايدريولكنهحياتهطوالسيلازمانه

الحق.لهيتبينفعندنذالصحيحالدين

منيتبينوجلعزاللهمعرفةعلىالفطرهدلائلبعضهذه

مابسببتنحرف)فماوانهاالقلوبفىالدينفطريةخلالها

الأسره.اوالمجتمعفىفسادمنيعتريها

هذابسببتنبيهأوايقاظالىالفطرههذهتحتاجقدولكن

الىاثمارقدالكريمالقرآنف!نولذلكعليهايطرأالذىالفساد

وأسهلها.الطرقايسرمنوتنبيههاإيقاظهاطريقة

الآتى.المطلبفىتعالىاللهبمشيثةسيتبينماوهذا

(23)
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الثانيالمبحث

الكريمالقرأنيعرضهاكماالمعرفةطرق

)2،(
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الكريم:ن7القريعرضهاكماالمعرفهظرقالثانىالمبحث

وأنهالقلبفىالمعرفهفطريةبيانالسابقالمطلبفىتقدم

وبعضهاظاهرآيكونبعضهالكنالمعرفههذهمنقلبلايخلو

المجتمع.فىانحرافمنمايطرابسببخفيأيكون

الفطرهإيقاظطرقعلىنبهقدالكريمالقرآنف!نولذلك

سهلهوعبارةبأسلوبوجلعزوبارثهاخالقهاإلىوتنيهها

.ميسره

وجلعزالخالقعنكثيرآتحدثقدالكريمالقرآنف!ن

وحاجتهمالبشرقدرةمعتتناسبالتىالأساليبأنواعوبشتى

الجهل.اوللشكمجالألايدعبما

سبحانهالخالقعلىتدلالتىالطرقبينالكريمفالقرآن

وتعالى.

ايماناهبهايزدادفالمؤمن

وبارثه.بخالقهليؤمنالايمانيهالفطرهفيهتوقظوالكافر

.الإنسانبخلقالكريمالقرآنفنبه

.والنباتالأشجاربخلقالكريمالقرآنونبه

وسلامته.الكونب!نتظامونبه

.الانسانلحاجةالزمنيةالدورةبملاءمةونبه

علىتدلالتىوالعقليهالحسيهالأمورمنذلكغيرالى

نأيريدإنسانكليدركهمماوتعالىسبحانهعليمحكيمخالق

الحقيقه.يدرك

لكلعامهكذلكمعرفتهوطرقالبشرلكلعامالدينهذاف!ن

البشر.
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العالمفيهمانكماالغبيوالبليدالنابهالذكيفيهموالبشر

للجميع.نزلوالدينالعميالجاهلوفيهمالنابغ

عسيرةوجلعزالخالقأومعرفةمعرفتهطرقكانتفلو

.الناسعامةعلىحرجالىذلكلأدىوغامضة

الشريعهمعرفةطرقعنيتحدثوهواللهرحمهالشاطبىقال

تقريبىطريقلهيكونقدالمطلوبمعرفةعليهيتوقفما)إن:

فرضو)نبالجمهورلايليقطريقلهيكونبالجمهوركوقديليق

تحقيقآ.

معنىطلباذاكما،عليهالمنبهالمطلوبفهوالأولفأما

وأأمر.فىيتصرفاللهخلقينخلقإنه:فقيل:"المتك"

وأجنسهمنانتالذىهذا)نهفقيل"الإنسان"معنى

"الكوك!"معنىاوالتنقصهو:فقيل"التخوف"معنى

فهمفيحصلذلكونحو"بالليلنش!اهدهالذي:هذافقيل

.الامتثاليمكنحتىالتقريبىالفهمهذامعالخطاب

الصلاعليهقالكماالشرلعهفىالبيانوقعهذاوعلى

الظاهربلازمهنفسر.(،الناسوغمطالحقبطر"الكبر:والسلام

(.احدلكل

فعدمبالجمهورمالايليقوهوالثانى)واماقال:انالى

صعبهمسالكهلأنالشرعاعتبارعناخرجهللجمهورمناسبته

حرج.منالدينفىعليكمجعلوماالمرام

منهأغمضمعنىعلىبهفاحيل"المتك"معنىطلباذاكما

بسيط"جوهر:يقالأواصلآ"المادةعنمجردة"ماهية:وهو

.(...عقليونطقنهايةذو
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العربلاتعرفهاالتىالأمورمنذلكأشبه)وما:قالانالى

ومعلومالمعانيتلكطلبفىازمنةقطعبعدالااليهايوصلولا

.(...به.كلفولاهذاالىيقصدلمالشارعان

بثفيالصالحالسلفمرالنحوهذا)وعلى:قالثم

اثباتعلىاستدلالهمفينظرومنوالمخالفلفللمو3الشريعة

الىوأقربهاالطرقأيسرقصدواأنهمعلمالتكليفيهالأحكام

(.الطالبينعقول

قياساتعلىمرتبآالطريقكانانه:)إذااللهرحمهذكرثم

بعضالمطلوبالىايصالهافيأنالامركبةغيراومركبة

القرآنفىتجدهولابشرعيالطريقهذافليسللعقلالتوقف

الصالح.السلفكلامفيولاالسنهفيولا

وهوالمقصود،بلوغقبللهمحارةللعقلمتلفةذلكف!ن

عاهةفي-هيانماالث!رعيهالمطالبلأن،التعليموضعبخلاف

وضعفلووقتيأالفهمفىماكانبها()1(.فاللاثقوقتية-الأمر

وهوالمطالبلهذهمناقضآلكانوقتيغيرالدليلفيالنظر

صحيح.غير

جاريةولاهيواحدفنعلىليستالادراكاتفإنوأيضآ

قاربها!فإنهاوماالضرورياتفىإلامطلبكلفىالتساويعلى

به.يعتدفيهالاتفاوت

تتضيهالذىالتراطىبلونبهاللخطابالتارالوقتفىتحميلهامطلوب)أى1(

وانقرف!والممارفاتالفاقفاتونظامالفطقهالاستدلالطرتةفىالير

ماترتاحعلىفيهاانفسولات!تقرالطوعلهالأزمانتتنرققدالتىالاحمايه

الكتابحاضيةمنويخرها(اليوميهالثرعيهالمطالبكرامعاليه
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ولكانالمطلبهذالتعذرذلكغيرعلىالأدلهوضعتفلو

عامآ.لاخاصآالتكليف

منتفوكلاهماحرجفيهوما،يطاقمالاتكلبفالىأدىأو

)1(.الشريعه(عن

يأ-أمتةشريعةالاسلاميهالشريعههذهأناللهرحمهوذكر

كليفهمهابحيثواشاراتهاخطابهافىميسرةسهلةجاءت

المسأله.هذهعلىبناءقواعدعدةوأورد-الناس

والعمليةالاعتقاديةالتكاليفتكونأن:منها):فذكر

حكمها.تحتالدخولليسعهتعقلهاالأمىيسعمما

علىوالسهولهللفهمالقربمنتكونبان-الاعتقاديهاما

وأالفهمثاقبمنهمكانالجمهور!نفيهايشتركبحيثالعقل

الشريعهتكنلمالخواصإلالايدركهمماكانتلوف!نهابليدآ-

تكونأنفلابد؟كذلككونهاثبتوقدأميةتكنولمعامة

المأخذ.سهلةواعتقادهاعلمهاالمطلوبالمعاني

تكليفالجمهورالىبالنسبةلزمكذلكتكنلمفلووأيضآ

)2(.(واقعغيروهومالايطاق

المعرفهلزيادةأوفطرتهفسدتلمنالمعرفةطرقفإنولذلك

وهو:.الكريمالقرآنعليهمادلهوالمؤمنعند

وانتهاةبالإنسانابتداثالمحدثهالمخلوقاتفىالنظر

.السماءأعماقفىالسماويهبالاجرام

جيلئخلقوالفناءالحدوثفىمستمرهالحيهفالمخلوقات

6/06!ا/افقات/لموا(1

88/فقات/2/الموا(2

)28(http://www.al-maktabeh.com



جيل.ويفنى

يحيرماوجلعزالخالقصنعهآثارمنفيهجيلوكل

.الألباب

بينمنيخرجدافقماءمنخلقخلقمماالانسانأفلينظر

والتراثب".الصلب

مدارعلىنهارئمليل:للعيانظاهرتانوالنهاروالليل

الكوني.التاهـدخ

فيهلتسكنواوالنهارالليللكمجعلانرحمته"ومن

1(.)(تشكرونولعلكمفضلهمنولتبتغوا

الليلجعكحمليكمإنأرايتمإقل:وجلعزقالانبعد

افلابضياءياتيكماللهغيرإلهمنالقيامهيومالىسرمدآ

نسمعون(.

القيامهيومالىسرمدآالنهارعليكماللهجعلانارايتمإقل

)2(.(تبصرونأفلافيهتسكنونبليلياتيكماللهغيرإلهمن

زمنالىالانسانحاجةمنتلبيهوماوالنهارالليلفظاهرة

سبحانه.عليمحكيمصنعدلائلمنللراحهوزمنللعمل

طعاممنالأحياءمنوغيرهللإنسانوجلعزاللههياوما

ويسقىواحدةأرضمنوالرائحةواللونوالطعمالشصكلمختلف

بخلقه.رحيممقتدرربعلىدليلواحدبماء

ثم.صباالماءصببناأنا.طعامهالىالإنسانإفلينظر

وقضب!.وزيتونأوعنبآ.حبآفيهافانبتنا.شقاالأرضضققنا

التمص/ايه/+/صره11

/أ*/*.*/التس8سور2،
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1(.()ولأنعامكملكممتاعآ.وأبأوفاكهة.كلبآونخلآ.وحداثق

الأعلىربكاسم:إسبحتعالىقولهتحتينتظمكلهوهذا

)2(.(المرعىأخرجوالذيفهدىقدروالذيفسوىخلقالذي

والايجاد:للخلقمراحلأربعفذكر

."خلق":الوجودالىالعدممنالخلق-1

.(،فسوى":وصورتهشكلهالخلقإعطاء-2

بهالخاصبنظامهالخلقمننوعكلتخصيص-3

:"قدر".

ونظامه"المذكورالنوع"الشصيءبينالجمع-4

:"فهدى".

الخلقمراحلجميعالمعجزالبديعاللفظهذافانتظم

بليغه.قليلهعباراتفىوالايجاد

تخاطبوالتىالقرآنيهالطرقهذهالىالعلماءنبهوقد

ويدركونه.يفهمونهبماوطبقاتهمالبشرافرادجميع

معتزلهمنالمتكلمينطرقفسادبينأنبعدرشدابنقال

ليستكلهاالطرقهذهأنبينقدف!ذا:قيل)فإن:واشاعرة

جميعمنهاالشمرعدعاالتىالشرعيههى:الطريقةمنهاواحدة

فماسبحانهالباريبوجودالإقرارالىفطرهماختلافعلىالناس

واعتمدتهاعليهاالعزيزالكتابنبهالتيالشرعيهالطريقةهي

؟.عليهماللهرضوانالصحابه

منالكلودعاعليهاالعزيزالكتابنبهالتىالطريقةةقلنا

عى/1،/24-+/سورها(

/أول/-4/الأعلىسورا2(
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جنسين:فىتنحصروجدتالعزيزالكتاباستقرلمج!إذابابها

جميعوخلقبالانسانالعنايهعلىالوقوفطريق:أحدهما

العنايه.دليل:هذهولنسم-أجلهمنالموجودات

الأضمياءجواهراختراعمنيظهرما:الثانيهوالطريقة

والادراكاتالجمادفىالحياهاختراع:مثلالموجودات

.الاختراعدليلهذهولنسم-والعقلالحسيه

جميعأنأحدهما:أصلينعلىفتبنىالأولىالطريقةفماما

نأالثافىوالأصل،الانسانلوجودموافقةهناالتىالموجودات

ليسمريدلذلكقاصدفاعلقبلمنضرورة:هىالموافقةهذه

بالإتفاق.الموافقةهذهتكونأنيمكن

بذلكاليقينفيحصلالانسانلوجودموافقةكونهاأما

ذكرفىاللهرحمهاستمرثم..(الأربعةالأزمنهموافقةباعتبار

.الموافقات

الحيوانوجودفيهافيدخلالاختراعدطة)واما:قالثم

.السمواتووجودالنباتووجودكله

جميعفىبالقوةموجو!ينأصلينعلىتبنىالطريقةوهذه

وهذا،مخترعهالموجوداتهذهأن:احدهما:الناسفطر

الذين)إن:تعالىتالكماوالنباتالحيوانفىبنفسهمعروف

الآيه.له(اجتمعواولوذبابآيخلقوالناللهدونمنتدعون

قطعآفنعلمالحياةفيهاتحدثثمجماديةاجسامآنرىف!نا

.وأماوتعالىتباركاللهوهولهاومنعصآللحياةموجدآههناان

بالعنايةمامورةأنهالاتفترالتىحركاتهايتلمنفنعلمالسموات

غيرهيتلمنمخترعماموروالمسخرلناومسخرةههنابما

)31(
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.ضرورة

فيصحمخترعفلهمخترعكلانفهو:الثانيالأصلىوأما

)1(الى000(لهمخترعآفاعلآللموجودأنالأصلينهذينمن

القرآنيهالأدلهعنالحديثمناللهرحمهذكرماآخر

المذكوره.

يفهمهعرضأوالنفسيهالكونيهالآياتيعرضالكريمفالقرآن

.الناسجميع

ومنهائستدلبهاالمريملودليلالرسالةدليلفالقرآن

.الاستدلالمنهجيؤخذ

هذابنيريدعهملمالناسدعاعندما)كل!(والرسرل

قبلهموجودةكانتانهامعالفلسفيهالطرقيستعملولمالقرآن

كانتفلووالسلامالصلابعليهبعثتهقبلظهرواالفلاسفةأنإذ

واكتفىيفعللمولكنهمافيهاالىوارشدناعليهالدلناخيرآ

قيامالىللبشريهوجلعزاللهانزلهالذيالمعجزالكتاببهذا

عههلساا

ثمويدركونيفهمونبماالناسطبقاتكليخاطبكتاب

البشريه.الأجيالمنجيللكلإعجازهدليلثناياهفىيحمل

ساعدمتقدمةبشريةبعلومالناسفتنوقد-مثلا-فاليوم

العلومتلكف!نجديدةومخترعاتحديثةاجهزةتقدمهاعلى

البشر.تأليفمنليسالهىكتابالكتابهذاأنتثبتنفسها

ثناياهفىيحمللماالكونخالقعندمنانهعلىدليلوانه

61//6الملةعقائدفيالأدلهناهجعنالكف1(
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العصرفيالاالبشريدركهالمبحقاثقوتصريحاتاضاراتمن

الحديث.

هذهمننماذجلسقتالغرضلهذاليسالبحثانولولا

اليها.اشرتالتيالحقاثق

لاتحتاجالمري!لودليلالرسالهدليلالكريمالقرآنهوهذا

إرجه.خامنمنهجإلىولاغيرهكتابالىالأمه

غيرهمنمنهجهياخذمنالأمهفىوجدفقدذلكومع

الاسلامعلىالدخيلهالمناهجبتلكاللهالىالناسويدعو

المباحثفىالمناهجتلكمنطرفتعالىاللهبمشيئةوع!يتبين

بعد.فيماالاتيه

المعرفهفطريةالىفيهأث!رتالذيالموجزالعرضهذابعد

المسأله.هذهفىالواردةالشرعيهالنصوصضوءعلى

عليه.تدلوماالنصوصهذهمعانىفيالعلماءاقوالاورد

الميثاقمحنىفىاختلفواقدوالجماعهالسنهاهلوعلماء

ماتقدمتهوارجحهاعدةاقرالالىعليهتدلوماوالفطرة

تعالىاللهبمشيثةسياتيوكماالسابقالعرضفياليهالاشارة

.تقريره

المعرفةفىالواردةالشرعيهللأدلهعرضيلىوفيما

الأدله.تلكدلالاتفيالعلماءومذاهب

(33)
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الثانىالفصل

الميثاقا

.الميثاقفيالمرفوعةالاحاديث:الأولالمبحث

علىالنصوصدلالةفيالعلماءمذاهب:الثانيالمبحث

الميثاقا.

http://www.al-maktabeh.com



الأولالمبحث

الميثاقفىالمرفوعهالاحاديث

)03(
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الأولاالمبحث

الميثاقفيالمرفوعهالاحاديث

تم!ه

عنه.اللهرضيالخطاببنعمرحديث:الأولالمطب

عنه.اللهرضيعباسبناللهعبدحديث:الثانىالمطلب

اللهرضيالعاصبنعمروبناللهعبدحديث:الثالثالمطلب

عنه.

عنه.اللهرضىحكيمبنهشامحديث:الرابعالمطلب

(36)
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آدمذريةاخرجوجلعزاللهانعلىتدلمرفوعةاحاديثوردت

؟.بربكمالستواستنطقهمالأزلفى

بلى.:لواقا

منهم:الصحابهمنجماعةعنوردتالأحاديثوهذه

عنه.اللهرضيالخطاببنعمر-1

عنه.اللهرضيعباسبناللهوعبد-2

عنه.اللهرضىالعاصبنعمروبناللهوعبد-3

عنه:اللهرضيحكيمبنوهشام-4

عنه.اللهرضيمالكبنوانس-5

وعرضلأسانيدهادراسةمعالأحاديثهذهنورديليوفيما

تعالى.اللهبمشيثةفيهاالعلماءلأقوال

(37)
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الأولىالمطب

عنهاللهرضيالخطاببنعمرحديث

(38)

http://www.al-maktabeh.com



الأولالمطلب

عنهاللهرضيالخطاببنعمرحديث

الحديث.سياق-أ

الحديث.طرق-ب

.أسانيدهشجرة-ج

السند.دراسة-د

الحديث.فىالعلماءهـأقوال

.ا!اياتالفاظجدولز-

)93(
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عنه:اللهرضىالخطاببنعمرحديثسياق-أ

عبدبنالحميدعبدعنانيسهابىبنزيدعن:مالكقال

الجهنى:يساربنمسلمعنأخبرهانهالخطاببنزيدبنالرحمن

منربكاخذ:"وإذالآيههذهعنشئلالخطاببنعمرأن

برلكم؟الستأنفسهمعلىواشهدهمذريتهمظهورهممنآدمبني

هذاعنكناإناالقيامهيومتقولواانشهدنابلى:قالوا

".غافلين

يسال)!(اللهرسولسمعت:الخطاببنعمرفقال

(:)عت!اللهرسولفقالعنها

بيمينهظهرهمسحثمآدمخلقوتعالىتباركاللهإن"

الجنةأهلوبعملللجنههؤلاءخلقت:فقالذريةمنهفاستخرج

هؤلاءخلقت:فقالذريةمنهفاستخرجظهرهمسحثميعملون

"هيعملونالناراهلوبعملللنار

؟.العملففيماللهيارسول:رجلفقال

للجنةالعبدخلقاذااللهإن):)!(اللهرسولفقال

أهلأعمالمنعملعلىيموتحتىالجنهاهلبعملاستعمله

الجنه.بهفيدخلهالجنة

يموتحتىالنارأهلبعملاستعملهللنارالعبدخلقواذا

(.الناربهفيدخلهالنارأهلأعمالمنعملعلى

عنه:اللهرض!الخطاببنعمرحديثطرق-ب

طرق:ثلاثعمرلحديثورد

والثانيه:الأولى

عمرعنربيعهبننعيمعناوعمرعنيساربنمسلمعن
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انيسة".ابىبن:"زيدعلىومدارها

هأشخاصأربعةعنهورواه

أنس.بنمالك:الأول

جعثم.بنعمر:الثانى

.سنانبنيزيد:الثالث

الرحيم.عبدأبو:الرابع

علىوذلكالسنهكتبفىوردكماجماعةعنهمرواهوقد

التالى:النحو

ا!.عنه:!الموطأرواهفىرواهأنسبنمالك:الأول

)2(5وروحاسحاق-1

)3(.الحميدعبدبنوسعد-2

)،(.القعنبياللهوعبد-3

)0(5حمادبنالأعلىعبد-4

)6(.ومعن5

)7(.بكرأبىبنوأحمد-6

،2

)3

)،

)7

القدر/ح/2/الموطلاكتاب

ا/+/ر-/اتفير/3عنخل/ح/ا+مموالطبرىلاينالمد

ا/+/روح/التفير/3وعنفهالطبرىروا.

الأس!اءفىواليهقي/ا/*/في/الم!تدرك/والحاكم/ح/4753/داودأبوروا.

"،/لمتلظاو

3/الة/ح/6*/عاأيىاينروا.

اترمدى/ح/7503/روا.

6//ح/+احيانالنصحيحبترتيبجان/الاحانافىروا.

)،1(
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1(.القاسبمبنوعبدالرحمن-7

عمرعنيساربنمسلمفيهايرويالرواياتهذهوجميع

.مباشرةالخطاببن

جعثم:بنعمرعنرواه:الثانى

)2(.الوليدابنبقيه

:سنانبنيزيدعنرواه:الثالث

)3(.يزيدبنمحمدابنه

الرحيم:عبدأبىعنرواه:الرابع

)،(.سلمهبنمحمد

اهلمنرجلمحمدأبىعنعمارةعن:الثالثهالطريقة

).(.عمر.عنالمدينة

الة/ح/!ا9/أهلاعتقارأعولضرحا(

ا/ه*/والطبرى/ال!تفير/3/ح/"47/،اودأكوروا.2(

/الة/ح/3/102محاأصا!قروا.3(

الر/الت!هيد/6/،/بدا!روا.،(

ث!م/83الطبرىتنير.(
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االطابنعمراسانير!حرث
يساربنمسلمعن)المنقطعالسند-الاول

صسلمعبدالحميدبنزيدفيمالك

يسارعبدالرحمنبنأنيسهأبيأنس()1ا!ر/ح/2/كقاب/ا!أ

احمد!أ/3/)2(ت

!)3(11

)4(

آ13/233الطبرى

!-)5(

)6(!307/ج/داودابو

/9/27/الحاكم

البيهقي

)7(

8(

)9(ى/691عاصمأبيانجا

عبدالله

القعنبي

الاعلىعبد

حمادبن

ممن!)01(ح/7503الترمذي

613/ح/كاحبانابن

99ى/0اللالكاني

)11(
فياحمد

بكرأبي

عبد"لرحمنلم(21)

)43(
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االطابناسا!كلمر

يسار(بنمسلمعن)المتصلالسند-الثانبم

(31)،107دلأحا

لطبريا

/31/532(11)

)15(عاصمابيبن

102/ح

فيبقية

الوليد

فيصلى

يزيلى

ابيبنزيد

أنيسه

يزمدنجا

سنان

محمد)16(4البرعبدابن
مسلمقيا6/4/

عبد"نرحيم

رجل(عن)المتصلالثانيالسند..الثالث

)17(الطبريتلسير

حكام13/236

الحميدجمبد

عبدالرحمن

ةرعما

)44(

سملمنجا

يسار

نميمفي

محمدابو

المدينةاهلمنرحل

!كمرالطا!بر
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:طريقانللحديثورد:السنددراسة-د

يبممار:بنمسلمطريق:الأولى

انيسهابىبنزيدعلىتقدمكمافيهاالحديثويدور

:أشخاصاربعةعنهويرويه

انس.بنمالك-1

جعثم.بنعمر-2

.سنانبنيزيد-3

الرحيم.عبدابو-4

عبدبنالحميدعبدعنانيسهابىبنزيدعنجميعهم

يسارهبنس!لمعنالرحمن

الآخرونوالثلاثةمباشرةعمرعنيرويهفمالك:اختلفواثم

.."ربيعهبن"نعيمبواسطةيروونه

حجةامامهوبلكلامفيهفليسانسبنمالكفاما-1

حجههليستوالمراسيلمرسلهروايتهولكن

يلى:كمافتراجمهمالآخرونالثلاثةواما

)".(
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جعثم:بنعمر-2

ولالاجرحآكلامآفيهاجدلمحبانابنغيريوثقهلم

)1(.ثعديلآ

:سنانبنيزيد-3

بشيء(اليعى:وأبوهاشمداودابوقال:الجمهورضعفه

كماكذلكالضعففىمثلهوابنه(والدارقطنيالترمذيوضعفه

.(بشيءاليس:أبيهفيقالكمافيهقالداودابىعنورد

الرحيم:عبدأبو-4

هاثمموابواحمدقالالحرانييزيدأبىبنخالدهو:

)2(.)ثقه(:والبغويمعبنابنوفالبه(الابأس:

لهأجدلمسنجر"بناللهعبدبن"محمدالسند:هذاوفي

ترجمه.

أبىبن"زيد:عنالحديثرواةعنالموجزالعرضوبهذا

درجةفيليسواالآخرينالثلاثهالرواةأنلنايتبين"أنيسه

انس.ابنمالك

اليهاضارماوهوأسانيدهمعلىالمنقطعسندفيترجح

هذافيزادمن)زبادة:قالحيثتقدمكماالبرعبدابن

يذكرهلمالذيلأنحجهليست"ربيعهبن"نعيم:الحديث

(.المتقنمنالزيادةتقبلوانمااحفظ

هذهمن"ضعيف":الحالبنكلاعلىاذنفالحديث

/يا/435/التهذب(ا

التهذدب/2/9/524(

)،6(
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.الطرق

المدينة:أهلهنرجلىعنعمارةطريقالثاثية:

لاوالذيالرجلهذاجهالةالروايههذهتضعيففييكفي

حجة.الروايهبهذهتقومفلايعرف

رواية:عنهاللهرضيعمرحديثفيالعلماءأقوالهـ-

يسار:بنمسلمعنانيسة،(أبيبن"زيد

بصورتين:تقدمكماالحديثورد

وهي:أنسبنمالكلواية:الأولى

عمرعنالحديثيساربنمسلمفيها:يرويحيث"مرسله"

هذا-عمريدركلموهوواسطةبدونعنهاللهرضيالخطاببن

فهوغيرهكانإنوأماالبصريهويساربنمسلمكان)ذا

سياتي.كما-مجهول

بنعمرتقدمكمايرويهامالكطريقغيرمن:والثانية

موصوله":"وهي:سنانبنويزيدجعثم

الروابنبن.كلافيالعلماءكلاموساورد

(:مالكلرواية:المرسلةالروايةفيالعلماءأقوالا-

يسمعلميساربنومسلمحسنحديث)هذا:الترمذيقال

يساربنمسلمبينالاسنادهذافيبعضهمذكروقدعمر.من

مجهولآ(رجلآعمروبين

ربيعة"بن"نعيمارادقلت:

ولمشرطهماعلىصحيححديث)هذا:الحاكموقال

(ارصالفيه)قلت::بقولهالذهبيوتعقبه(يخرجاه

ولمهسلمث!رطعلى)صحيحآخر:موطنفيوقال

)،7(
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1(.()وافقهبلالذهبيعليهيعقبولم(يخرجاه

لأنالاسنادبهذامنقطعالحديث)هذاعبدالبر:ابنوقال

.الخطاببنعمريلقلمهذايساربنمسلم

معايضآوهو"ربيعهبن"نعيم:الحديثهذافيوبينهما

حجه.بهتقوملاالاسناد

بمسلموليسمدنيأنه:وقيلمجهولهذايساربنومسلم

(البصرييساربن

علىقرات)قال:انهزهيربناحمدإلىبسندهروىثم

فكتبانيسهأبيبنزيدعنهذامالكحديثمعينبنيحي

()2(-.يعرفلايسار:بنمسلمعلىبيده

بنمسلم)عن:الموصولةالروايةفيالعلماءأقوالى-2

يسار(:

ضمخصعنيروييساربنمسلمفيهاالسابقةالثانيةالرواية

(.ربيعةبن"نعيم:اسمه

.مجهولانهالعلماءيذكرالش!خصهذا

المرسلة.الروايةفيفيهالترمذيقولتقدمفقد

"فعيم:الحديثهذافيزادمنزبادةعبدالبر:ابنوفال

تقبلوانمااحفظيذكرهلمالذيلأنحجهليست"ربيعهبن

المتقن.منالزيادة

اسنادهليسحديثانهالحديثهذافيالقولوجملة

لم!ندرك/2/ه+/ا(ا

تقدمكماالحد!ثنيهاوردالتيالمفحاتشىفىوردتالأقوالهد.حميع2(

الحدكثطرقيانفي

)58(http://www.al-maktabeh.com



معروفينغيرجميعآربيعةبنونعيميساربنمسلملأنبالقائم

)1(.(العلمجمل

في"ربيعةبن"نعيمورود:عدمسببفيكثبرابنوقال

ربيعةبننعيمذكراسقطمالكالامامأن)الظاهر:مالكسند

يعرفه.ولمنعيمحالجهللماعمدا

الحديث.هذافيإلامعروفغيرفإنه

يرسلولذايرتضيهملاممنجماعةذكريسقطولذلك

)2(.(الموصولاتمنكثيرأويقطعالمرفوعاتمنكثيرأ

)1

)2

تقدمكماالتمهيدراحع

كير/2/3*/ابنتفير

)،9(
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كههال!هرفيالعطاببنعمر!يثبال!،بيالأ-و

رالارللجهتقحمهمابالياخنمماالاخراجاالظهرامحالحديثرفم

11

12

13

\،

15

16

17

118-ا-

911-ا-

)05(

3شظد

http://www.al-maktabeh.com



الثانيالمطب

عنهمااللهرضيعباسابنحديث

).1(
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الثانيالمطب

عنهمااللهرضىعباسبنعبداللهحديث

الحديثمتن-أ

أسانيدهودراسةالحديثطرق-ب

الأسانيدشجرةب-

الحديثمدار-د

الحديثفيالعلماءأقوالهـ-

الحديلثالفاظجدولا-ز
---

http://www.al-maktabeh.comة()2



الحديث:سياقأ-

حنبل:ابنأحمدقال

عن-حازمابنيعني-جريرثنامحمدبنحسينثنا

)ص!(النبيعنعباسابنعنجبيربنسعيدعنجبربنكلثوم

بعرفه-يعني-بنعمانادمظهرمنالميثاقاللهأخذ

ثمكالذريديهبينفنثرهمذرأهاذريةكلصلبهمنفاخرج

:قالقبلأكلمهم

إناالقيامةيومتقولواأنشهدنابلىقالوابرلكم"الست

وكناقبلمنآبا،ناأشركإنماتقولوااوغافلينهذاعنكنا

")1(.المبطلونفعلبماافتهلكنابعدهممنذرية

عنهما:اللهرضيعباسبنعبداللهحديثطرقب-

هم:أضخاصأربعةعباسابنعنالحديثروى

جبيربنسعيد1-

جمرةأبو2-

طلحهأبيبنعلي3-

العوفيعطيه4-

كالآتي:تهموروايا

!ير:بنسعيدل!اية-الأولى

الآتي:النحوعلىوذلكأشخاصخمسةعنهرواه

نىوالحاكم2.2//حالةفى3عاأيىمموابنالمد/ا/3نىأحمدروا.ا(

والمفات/413.الأصماهنىوال!هقي2/ووالمتدرك

)..3(
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جبر:بنكلثوم:الأول

:أشخاصخمسةكذلكعنهرواه

)2(.عاصمابيوابنأحمد)1(.رواه:حازمبنجرير-ا

.(.والبيهق!)(.،والطبريملأ3(.والحاكي

سعيد:بنالوارثعبد-2

التهذيب.رجالثقاتورجاله)6(.الطبريرواه

عليه:بنابراهيمبناسماعيلى-3

منالطبريوكذلكطريقينمنسعد)7(ابنرواه

طريقيز)8(.

جبربنكلثومعنعليهابنعنمرةيرويهسعدابنسند

ابيه.عنكلثومبنربيعةابنهبواسطةومرة

.ثقاترجالهوسند

ابنفيهوالآخرثقاترجالهفأحدهماالطبريسنداواما

لأضمياءفيه)يتكلمون:البخاريفيهقال"سفيان":واسمهوكيع

نعم.قال:؟بالكذبمتهمآ)اكانعنهزرعهابووسئل(لقنوه

هنا.كماتوبعولكنه()9(.افسدهالذيهووراقهإنوقيل

12

)3

)،

16

)7

العند/ا/ك!/

النن/ح/252/

،*/2/*لوا/لملعندركا

لتفير/13/3/ا

والمفات/13،/الأص!اه

ا/-/3القيرلم

*لم"لملطقاتا

/**3لتفير/ا

).،(http://www.al-maktabeh.com



:كلثومبنوبيعة-4

بنسفيانسندهوفي)2(.والطبري)1(.سعدابنرواه

.تقدمكماضعيفوكيع

فلد:بنحماد-5

صحيح.وسنده)3(.سعدابنرواه

السائب:بنعطاء:الثاني

منيعرففلمبأخرةاختلطنفسه"عطاء،(فيه:وسنده

جماعةسماعفذكرالاختلاطقبلواماالاختلاطبعدعنهرواه

منهم.الحديثهذافيعنهالرواةمناحدليسمنه

منهم:جماعةعنهرواهوالحديث

:)،(.الطبريرواهعيينةبنعمران-6

)صالح:زرعهوابومعينإبنفقالفبهاختلفهذاوعمران

ياتيلأنهبحديثهيحتجالا:حاتمابووقال(الحديث

بالمناكبر().(.

قيس:أبيبنعمرو-7

)6(.الطبريرواه

)7(.بهبأسلاهذاوعمرو

القذكب/4/*8(9

*/*تلملطبقاا(1

*/83لملقيرا(2

*/8تلملطتاا(3

*/3*لتنير/ا(،

ثم88/بلملتهدا(0

8*لم*3لملكيرا(6

)..1
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النخعي:عبداللهبنشريك-8

التفسير)1(.فيالطبريرواه

بالتدليمر"2(.ورميباخرةتغيرأنهإلاثقه:وشريك

الأسود:أبيبنمنصور-9

)3(.سعدابنرواه

وكذلكبه(بأس%لامرةوقالمعينابنوثقهومنصور

النساث!"،(.قال

بذيمة:بنعلي:الثالث

).(.الطبريعنهرواه

كانولكنالحديث)صالحأحمد:فيهقالبذيمةوابن

عماروابنوالعجليوالنسائيزرعةأبوووثقه(التشيعفيراسآ

بنعبداللهبن"عبدالرحمن:المسعوديعنهرواهسعد)6(.وابن

روياهاللذينسماعولكنبأخرةاختلطلكنهثقهوهو:"عقبه

وهما:الاختلاطقبلكانعنه

)7(.فمير.وابنأحمدذكر.كماهارونبنويزيدوكيع

التهدب/7/8/39(

التفير/3*8*لم(ا

/4/-/اتهذب(2

الطقات/**/3(

التهدب/ما/،3/(،

التفير/3/*/(.

7/386/يب/تهدا(6

6/م!/ب/لتهدا(7

).6(http://www.al-maktabeh.com



موسى:بنالزبير1()1:الرابع

)1(.الطبريعندكماجريجابنعنهرواه

)2(.بالسماعيصرحولممدلسجريجوابن

)13.حبانابنغيريوثقهفلمهذاالقلبرواما

حبيب:أبيابنحبيب)12(الخاهس:

ولكنهثقهالأعمثس)،(.والأعمشطريقمنالطبريرواه

).(..بالسماعهنايصرحولممدلس

يصرحولممدلسولكنهثقهكذلكفهوحبيبوأما

بالسما-63(.

معينابنضعفه"النهشليعيسىبن"يحي:سندهوفي

)7(.العجليووثقهبلقوي(أليس:النسائيوقالومسلم

عمرانبن"نصر:جمرةأبيرواية)13(:الثانية

،(:الضبعي

8(.الطبريملأرواها

ادخله.مسلمبنمحمد"الراشيهلال"أبوفيه:وسندها

وقالضعف()فيهسعد:ابنوقالالضعفاء.فيالبخاري

)2

)3

)،

)6

)7

التف!ير/13/3/

التهذ!ب/6/2.،/

الته!ب/3/ه+/

ا/*/التفير/3

كب/،/3/لتهلىا

/2/178/تهذبا

/"/2*/لتهذيبا

ا/*/تفير/3ا

).7(
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.(1داود)ابووونقه(بالقوي!يس:النسائي

طلحه:أبيبنعليلراية)14(الثالنة:

واللالكاخم!)3(.)2،.الطبرممطرواها

امرهاول)كاناحمد:فيهقالهذاطلحهأبيابنوعلي

حاتلا،(.أبوووثقه(بشيءهوولي!ىبأخرةفسدنممتماسكآ

العوفي:سعدبنعطيهرواية)15(:الرابعة

.().الطبريرواها

)6(.بالضعفاءمسلسلضعيفوسنده

م!9/لمبلتهلىا(1

ثعم/الملتفير/3ا(2

الة/ح/299/أهلاعتقادأمولشح3،

التهدب/5/256/،(

ثم/83التفيرلم.،

ب/5/874لظهالو/ه/74هوا/2/8*ممولمولانلميزالان(6

).8(http://www.al-maktabeh.com



عباساسنا!افي

)1(-مبنجروالحيئ!محمد

)2(-شمفيدمس!عبد

ا!ساعيل
)3(-عليهبنركبعابن

يعقوب

)،(نمثومنجاكيع!كبعا

!!()

)6(!

!!ب!مروقيممى)7(

)8(لله!!ا

!!(9)

)95(

كلئوم
جبربن

عطا.بن
السافب

!
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عباسابناسنا!حر

!)01(ي!المسعو!
فيالزبمرافي !)11(جريجححاجالعسينالقا-

حبيى!حبيب)12(الاعمش
عيسىبىيحيكر!بابو

وكيعوكيعابو

خمرة)13(ملالاكيع!كبعا

سخه!بيما(1)4!!-

عطيةالحسن
العوفي)15(!بنالسنبنلسينالعسنبنسملىصعلىبنمعملى

)06(
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الحديث:مدار-د

ورويتأشخاصأربعةعلىعباسابنعنالحديثيدور

.تقدمكماطريقآعشرةخمسمنعنهم

موقوفه.كلهاوالبقيةمرفوعةوردتمنهاواحدةرواية

الحديث:وقفترجيح

وأماموقوفآعنهموردالأربعةجبيربنسعيدعنالرواة

عنهالرواهاختلففقدجبر"بن"كلثوموهو:الخامسالراوي

رفعه.والخامسأوقفوهفاربعة

بنربيعهوابنهعليهوابنعبدالوارثهم:أوقفوهفالذين

زيد.بنوحمادكلثوم

عنالرواةجميعمخالف"حازمبن"جريررنعهوالذي

.عباسابنعنالرواهوجميعكلثوم

الحديث:فيالعلماءأقوالهـ-

)هذا":المرفوععباسابنلحديثايرادهبعدالحاكمقال

بنبكلثوممسلماحتجوقديخرجاهولمالإسنادصحيححديث

كذلكوصححهآخرمكانفيواعادهالذهبيووافقه)1(.جبر(

)2(.الذهبيووافقه

علىقويجيدبإسناد)فهو:المرفوعفيكثيرابنوقال

مسلم.ثرط

حديثمنمستدركهفيوالحاكمجريروابنالنساثيرواه

ولمالاسنادصحيح:الحاكموقال.بهالمروزيمحمدبنحسين

)1

)2

المتدرك/ا/*/

ه*لململمتدرك/2ا

)61(
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جبر.بنكلثومعلىفيهاختلفانهالايخرجاه

وموقوفأ.مرفوعأعنهفروي

موقوفأ.عباسابنعنجبيربنسعيدعنرويوكذا

ابنعنجمرةوأبووالضحاكوالوالبيالعوفيرواهوهكذا

1(.()اعلمواللهوأثبتاكثروهذا.قولهعباس

وابنكلثومعنرواهمنإلىالتفس!يرفيكذلكواض!ار

)2(كنهو(اعلمواللهواثبتاكثر)فهذاقال:ثمموقوفأعباس

.رفعوهممنواثبتأكثررواتهلكونالموقوفالسنديرجح

رجال)رجاله:المرفوعاحمدسندفيالهيثميوقال

()3(.الصحيح

صحتقدالأمرينوكلاوالوقفالرفعبيندائرفالحديث

الذينالرواهمنأكثراوقفوهالذينالرواهأنإلاالأسانيدبه

والحفظ.العدالةحيثمناثبتانهإلىإضافةرفعوه

:احتمالانهناكالحالهذامثلوفي

:الأول

انماوانهرفعهفيوهمواقدرفعوهالذينالرواهيكونان

موتوفآ.جاء

الثاني:

فرواهيرفعهلمومرةمرفوعأمرةرواهالصحابييكونأن

أعلم.والله.منهمكلسمعهمابحسبعنهرووهالذين

كة/ا/!/الدا(ا

لنفير/2/2*/ا(2

كلاالزواثد/7/9مجمع3(

)62(
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اللهضبمعبا!!ابن

)63(
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الثالثالمطلب

عنهاللهوضىالعاصبنعمروبناللهعبدحديث

)06(http://www.al-maktabeh.com



الثالثالمطلب

عنهاللهرضيالعاصبنعمروبناللهعبدحديث

الحديثسياق-أ

.أسانيدهودراسةالحديثطرق-ب

الأسانيد.شجرة-ب

الفاظه.جدول-د

(66)
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:العاصبنعمروبناللهعبدحديثسياق-أ

حدثنا:قالالوليدبنالرحمنعبدحدثنا:الطبريقال

.الضحاكعنالأجلحعنسعيدبنسفيانعنطيبةأبىبناحمد

:قالعمروبناللهعبدعنمجاهدعنمنصوروعن

وسلم:علبهاللهصلىاللهرسولفال

ذرياتهم(ظهورهممنآدمبنيمنربكاخذأواذ

.الراسمنبالمشطيؤخذكماظهرهمناخذوا:قال

لهم:فقال

بلى(.:قالوابربكمإالست

عنكناإناالقيامةيومتقولواأنأشهدنا:الملائكةقالت

(.غافلينهذا

الحديث:طرق-ب

شخصينهعنوذلكوموقوفآمرفوعآالحديثورد

.الضحاك-1

مجاهد.-2

الآتى:النحوعلىالحديثوروايات

:المرفوع:الأولى

الأجلحعنسفيانعنطيبه"أبىبن"أحمد:يرويه

(67)http://www.al-maktabeh.com



1(.)الطبريرواه.مرفوعآومجاهدالضحاكعنومنصور

طيبه".ابىبن:"احمدفيهالروايههذهسند

حدث:عديابنوقال):كثيرابنفيهفالالمذكور

)2(.غراثب(كثيرهبأحاديث

)ثقة:الخليليوقال(حديثه)يكتب:حجرابنوقال

)3(.باحاديث(تفرد

المذكور.طيبهأبيابنترجمهالكاملفياجدولم

توبعولكنهضعيفوهوالأجلحالحديثسنديأحدوفى

طيبه.أبىابنمنجاءالوهمأنالعلماءويرى

سيأتى.كماموقوفآيروىالحديثأنإذ

الآيهفيالشهادةفىالقولينأحدترجيحفيالطبريقال

آدم:بنوامالملاثكة:همهل

اللهرسولعنماروىبالصوابذلكفجالقولينواولى)

لأنصحيحأأعلمهولاصحيحآكانانوسلمعليهاللهصلى

الحديثبهذاحدثواواتقانهمحفظهمعلىيعتمدالذينالثقات

.يرفعوهولمعمروبناللهعبدعلىفوقفوهالثوريعن

طيبةأبىبنأحمدذكرهالذيالحرفهذايذكرواولم

عنه()،(.

محمدابوهوهذاطيبةأبىبن)أحمد:كثيرابنوقال

ا/ثم/1(التفير/3

كعير/2**/ابنتفير2(

التهذ!ب/13/1/45

ا/ء2/الطبرى/3تف!ير،(

68()
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فىالنساثيلهاخرجالزهادأحدكانقوسىقاضيالجرجاني

حدث:عديابنوقال"حديثهيكتب:حاتمابووقالسننه

غراثب.كثيرةبأحاديث

عنمهديبنحمزهبنالرحمنعبدالحديثهذاروىوقد

قوله.عمروبناللهعبدعنمجاهدعنمنصورعنالثوريسفيان

واللهاصحوهذا.بهمنصورعنجريرابنرواهوكذا

()1(.أعلم

عمروبناللهعبدعنرويوهكذا):البدايةفىوقال

)2(.(أصحوالموقوفومرفوعأموقوفآ

:الموقوف:الثاني

مجاهدعنمنصورعنسفيانعنسعيدبنيحييرويه

موقوفآ.

كذلك.مجاهدعنمنصورعنجريرويرويه

ضعيفهفهيالثانيهوأماصحيحهسعيدبنيحيورواية

حميد(.بنومحمدوكيعبن)سفيانجرير:ابنشيخيلضعف

كير/2/2+/تفيرابنا(

الداول/2/،2/9(

)96(http://www.al-maktabeh.com



:والموقوفالمرفوعبيناللفظاختلاف

نااذالموقوفمنأكثر-تقدمكما-المرفوعمتن

ياخذكما)أخذهم:هيمختصرهجملةالافيهليسالموقوف

(.الرأسمن-بالمشطيؤخذاو-المشط

يذكروا:)ولمالمتقدمالطبريقولمنالمرادهووهذا

.والاشهادوالاقرارالسوم!لأي(طيبهأبيذكرهالذيالحرفهذا

)07(
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المرفوع

/31/232طبري

الموقو!

13/232/طبري

الكاصفيعمروبناسنا!الله

الوحمنعبداا(1)

بشارابن(ظ)

نجااحمد

طيبةابي

)3(

وكيعابن

حميدافي

)71(

سفيان

الثوري

سليان

لثورمم!ا

حرمر

بنالأجلح

الضماكالهعبد

مماهد

!

http://www.al-maktabeh.com



عنممااللهرضرالكاصبنعمرربنعبراللهحريثبالغاظبيان-د

اليدنياخذهمالمكانالاقرارالاخراجالرقم

)72(

دهمشهااوالنارللجنةققسيمهم

الملانكةشهادة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الرابعالمطلب

عنهاللهرضىحكيمبنهشام:حديث

(73)
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الرابعالمطب

عنهاللهرض!حكيمبنهشامحديث

الحديث.متن-أ

الحديث.طرق-ب

الأسانيدهشجرة-ب

الحديثهمدار-د

الحديث.اضطرابهـ-

الحديث.أسانيددراسة-و

الحديث.فيالعلماءأقوال-ز

الحديث.درجة-ح

)07(
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حكيم:بنهشامحديث:الرابعالمطلب

الحديث:سياق-أ

:فقال()!اللهرسولاتىرجلآانحكيمبنهشامعن

القضاء؟.قضيقدامالأعمالانبدا:اللهيارسول

منآدمذريةاخذالله)ان:)!(اللهرسولفقال

أنفسهم.علىأضمهدهمثمظهورهم

وهؤلاءالجنةفي"هو"لاء:قالثمكفيهفيبهمافاضثم

".النارفى

ميسرونالنارواهلالجنةاهللعملميسرونالجنةفأهل

(.الناراهللعمل

.الطبريجريرابنلفظهذا

عاصم.ابيابنروايةومثله

ذريةأخذ):قالانهإلاال!بيهقيروايتىاحدىوكذلك

الأجري.روايةونحوها(آدمبني

افاض)ثم:فيهافليسللبيهقيالأخرىالروايةواما

الخ(.00000

اشهداللهانفيهمافليسوالحاكمأحمدروايتاواما

بعضفياختلافمعقبلالمثبتهالروايةبمعنىوالباقيالذرية

الفاظهما.

:هشامحديثطرق-ب

."سعدبنراصمد":علىالحديثهذامدار

هما:ث!خصانعنهويرويه

.الزلبدي-1
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صالح.بنومعاوية-2

الآتي:النحوعلىوذلكجماعةعنهمارواهوقد

الزبيدى:عنالرواة-ا

الوليد.بنبقية:الأول

سالم.بناللهعبد:الثانى

يلي:كماوذلكعدةرواةعنهماورواء

بقية:عنالرواة:الأول

)1(.الطبريرواهالحمصيالفرجبنأحمد!

)2(.الطبرىرواههارونبنويزيدشريحبنحيوة!

أبيابنرواهمصفىوابنعثمانبنوعمروالحوطي!

)3(.عاصم

،(.)الأجري.رواهاعثمانبنعمروورواية!

الأسماءفي).(.البيهقيرواه.خالدبنهشام!

.والصفات

.البيهق!"6(.كذلكرواهإبراهيمبنإسحاق!

سالم:بناللهعبدعنالرواه:الثانى

7(.عاصبمابيابنرواه.ابراهيمبنالحميدعبد!

)2

)3

)،

الطبرك!/83،*/تفير

الطبرى/+/ول/تفير

ا/الة/ح/ها

الر!ة/*أ/،2"

والمنات/412/الأصماء

الايقالمرحع

96*./ح/الة

(73)
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)2

)،

1(.الطبريملأرواه.الحارثبنعمرو!

صالح:بنمعاويهعنالروايات-2

كالآتي:وروياتهمجماعةرواه

)2(.سعدابنرواها.سعدبنالليثرواية:الأولى

)3(.سعدابنرواها.خالدبنحمادرواية:الثانيه

)،(.الطبريرواهاصالحأبيرواية:الثا!

)5(.الحاكمرواها.وهببناللهعبدروايةالرابض

ا/9*/تفير/3

ها/لمد/4/6

لطبقات/1/03/

لتفير/13/9،2/

/ا/+/لصندرك

(78)http://www.al-maktabeh.com



)1(سطبرجما

(2)78طبري

ايخه9.كة

)3(168حعاصم

حعيمفيهشا!اسانير!مرا

الفرجبنأحمد
الحمصي

حيوة

يفال!عتني

الحوطي

ب!مووبن
عثمان

الزبيدي

الزبيد!ه

شدرا

راف

عبدالرحمن

تتادةبن

عبدالرحمن

8قتادبن

قتادة

وابن

مصلى

خاملدشاهيمإامطر1)4(+

412بيمقي

هيمفيابونقباعبي-ا()5ه

الفريابي)6(لأ72شريعة

عمروبن

عثصان

.ص+فيهاوردالتيالو!يدةميالطرمقمذهو+

الزبيدي

الزبيدي

()97

راشد

راشد

لرحمناب

6ققادابيبن

لرصر،صدا

6كادبن

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ا مميمبنهشا!اسانير!حر

)7(

916عاصمابيابن

لحميدعبدابنكمد
إبراهيمإنجاعوت

عبدالله

شدراالزبيديسمالمبن

عبدالرحمن

قتادةأبيبن

ابو

ققادة

اهيمبنإاه!ا

)8(917الطبري

)9(1/03سعدابن

(01)08الطبري

(11)؟86/،احمد

()1/3112الحاكم

)13(1/03سعدابن

عمووبن

الحارث

عبدالله

سالمبن

الحسن

سواربن

الزبيدي

نجاحماد

خالد

صالح

كاعبدنجاالربيع
أبنوهبسمليم

بنماد

خالد

)08(

شدرا

بنلاهـمة

صالح

بنلا!ة

صالح

الر!حمن!

راشد

عبدالرحمن

قتادةبن

را!نحد

!

كلت!دأ3نجن

http://www.al-maktabeh.com



الحديث:مدار-د

السلميقتادةبنالرحمن"عبد:علىالحديثيدور

)أوالنصري(".

سعد.بنراشد:الاعنهولايرويه

الفصري()أوالسلميقتادةبنالرحمنعبدفاما

!حبته.فىاختلففقد

السند.فىالواردللإختلافوذلك

يذكرولمفقطالحديثهذابذكرحاتمأبىابنذكرهفقد

)1(5مرتبته

وذكرالصحابهأسماءفيحجروابنالبرعبدابنواورده

/الشامنزلأنه

وذكرالمذكورالحديثض!اهينابنالىحجرابنواسند

وهو)ض!(النبىأصحابمن)كان:الرحمنعبدأنفيه

)2(.الحاكمكذلكماذكره

ناالصوابوانخطأالمذكورهالزيادةانيرىوالبخاري

.هشامعنيروي"الرحمن"عبد

هوواحدرجلالاعنهيرولم"قتادةبنالرحمن"وعبد

فيالعلماءاختلففقدحالههذاكانومنسعد"بن"راشد

الصحابهمنعدهعدمالقطانالحسنأبوفرجحالصحابةمنعده

)1

)2

التعد"/5/*ا/البرح

الففعه/*أ/وتعبيلوالاعابه/6/6+/الاصتيماب/6/،8/

،81(
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صحبةيقويانارادالحاكمف!ن)1(.ولهذاالبرعبدابنوخمالفه

انهوذكرواحدرجلإلاعنهيرولموانقتادةبنالرحمنعبد

وعبد):فقالواحدإلاراوعنهميرولمممنامثالهروايةقبلت

بنبزهيرجميعأاحتجاوقدالصحابهمنقتادةبنالرحمن

عثمانابىغيرراولهوليس)!(اللهرسولعنعمرو

.النهدي

المعلىبنسعيدأبىبحديثالبخاريأحتجوكذلك

)2(.عا!مبنحفصغيرراولهوليس

هذاقتادةأبىجهالةيؤكداللهرحمهالقيمابنولكن

)3(.(مجهولوهوالنصريقتادة)وأبو:فيقول

/ا/ملاالاصابهمقلعةراصع\،

+لما/ل!ندركلما(2

اللمه/2/"/أهلأحكام3(
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السند:مضطربوالحديثهـ-

عنه%رويقتادةبنعبدالرحمنترجمةفيعبدالبرابنقال

1(.()الاسنادمضطربحديث

)2(.حجرابنوكذلكالسكنابنعليأبووصفهوكذلك

حجرابنعنهذكرهكماالاضطراببهذاالبخارياعلهوقد

الاصابة/في

علىوهيمواطنسبعةفييظهرالمذكوروالاضطراب

الآقي:النحو

أبيابن)أوقتادةبنعبدالرحمنبينبواسطتينوردا-

هما:-لغالنبيوبين(الرواياتبيناختلافعلىقتادة

(.قتادةلوأبوقتادة

حكيم.بنوهشام

8()،(.3وو2و1))3(.الطبريرواياتفيوذلك

).(.عاصمأبيابنورواية

)6(.()5البيهقيورواية

هو:!والنبيعبدالرحمنبينواحدةبواسطةوورد2-

فقط.حكيمبنهشام

)7(.)3(عاصمأبيابنروايةفيوذلك

،6/8//الاستيعاب(ا

/*امموالامابة/6/6+/النفعةتعيل2(

الاكلةالأسانيدثجراتفيالطرقأرقامهىالمذكوراالأرقام3(

ا/344-934/اتفير/3،(

الة/ح/916/.(

والظت/412/الأصماه6(

(83)
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)2

)3

)،

)9

)01

1(.)()4البيهقيورواية

2(.))6(الأجريورواية

)3(.)9(سعدابنورواية

،(.)(01)الطبريورواية

:!والنبيعبدالرحمنبينواسطةوبدون3-

).(.احمدروايةفيوذلك

6(.)لحاكموا

:قتادةبنعبدالرحمنابياسمفياختلافوردكما4)-

.()قتادة:اسمهانوردفقد

)7(.(و.81و2و1)الطبريرواياتفيكما

)8(.)3(عاصمابيوابن

.(9)(6)والأجري

01(.)9()سعدوابن

"قتادة"ابوانه:وورد

لة/ح/هلاا/ا

لمنات/412/واالأصماء

لريعة/*ا/ا

/1/03/الطبقات

تفير/13/934/ا

وللم46//لتا

/+الم/لمندركا

4/9،3،يما/3تفبر/ا

ولا/لة/ح/ا

لثرت/*ا/ا

1/03/لطقات/ا

)8،(http://www.al-maktabeh.com



)1(.(وه)4البيهقيروايةفيوردكما

)2(.)7(:عاصمأبيوابن

)3(.(01)والطبري

عنابراهيمبناسحاقعنمرةالبيهقييرويهكما5-

.هشامذكربدونومرةبقيةعنخالدبنهشام

فاثنانلهبقيهاداءصيغةفياختلفوابقيهعنوالرواه6-

معنعنآ.أورداهوانمابالتحديثبقيهتصريحيذكرالم

الآخرونوالسبعةالزليدي(.عنبقيه)حدثنافقالا:

.(حدثنابعضهموعند)حدثنيقال:بقيهبانصرحوا

:قتادةبنعبدالرحمننسبةفي7-

فيوكذلك"النصري":الطبريتفسيرفيوردفقد

.والصفاتالأسماءفيالبيهقيوعندالشريعة

فيوكذلك"السلمي"فيه:وردفقدالمسندفيوأما

الذهبي.واقرهالمستدرك

فقط"السلمي"ورد:فقدالصحابةتراجمكتبفيوأما

.النصريإلىينسبانهإلىمنهماحديشرولم

وتعجيلالإصابهوفي"السلمي"الإستيعاب:ففي

"السلمي".:المنفعة

وجهمنهمالكلالنسبتينأنأممختلفانشخصانهمافهل

واحد؟لشمخصوهما

لمنات/12،/اوالأس!اء(ا

/916/لة/حا(2

تنير/13/934/ا(3

)08(
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.المذكورةالمراجعفييتبينلمماهذا

الحديث:أسانيددراسةو-

راوالا5قتادةبنعبدالرحمنعنالحديثهذايرويلا

."سعدبن"راشدوهو:واحد

هما:ضخصانسعد"بن"راشدعن:ويرويه

.الزبيدي-

صالح.بنومعاوية-

الآتي:النحوعلىوذلكرواهعدةعنهماويرويه

:اثنانعنهرواهافقدالقليديرواية:الأولى

الوليدبنبقية1-

سالمبنوعبدالله2-

لاست!باحتهالعلماءأقوالفيهتعددتالوليدبنوبقية1-

ليمىبقيةأنعلى)اجمعوا:البيهقيقالفقدولهذاالتدليس

ذلكويسشيحالضعفاءعنيدلس)بقية:القطانابنوقال(بحجة

()1(.لعدالتهمفسدصحإنوهذا

هما:ضعيفانضخصانعنهيرويهسالمبنوعبدالله2-

(الحارثبن)عمرو:و(ابراهيمبن)عبدالحميد

عوف:بنمحمدعنه:الراويفيهقالفقدعبدالحميد:فاما

سالمابننسخةمننكتبوكنايحفظلاضرلرأضيخآ)كان

المتن(بعضويحفظالإسناديحفظلاوكانونلقنهإليهفنحمله

/1/78،/التهذب(ا
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1(.)(بثقةاليس:حاتمابووقال

تعرف:"!ألاالذهبيفيهقالفقدالحارثبنعمرووأما

()2(.عدالته

صالح.بنمعاويةرواية:الثانية

:اشخاصثلاثةعنهرواهافقد

بنأحمدفيهقالسعدبنالليثكاتبصالحابو1-

هووليسبأخرةفسدثممتماسكآأمرهاول)كان:حنبل

"3(.ومكذبلهموثقبينماالعلماءأقوالفيهواختلفت(بسيء

سوار"بن"الحسنعنه:رواهسعدبنالليث2-

حاتم:ابووقالباس(بهاليسمعينوابنأحمدفيهفال

)،(.توثيقهمرةأحمدعنورويسعدابنووثقه()صدوق

استطعلمسلم،(بن"الربيععنه:رواهوهببنعبدالله3-

الحاكم.شيخوكذلكمعرفته

الحديث:فيالعلماءأقوالز-

اتفقاقدصحيححديث)هذاله:إخراجهبعدالحاكمقال

بنوعبدالرحمن.الصحابةإلىاخرهمعنبرواتهالإحتجاجعلى

بنبزهيرجميعأاحتجاوقدالصحابةمنسلمهبنيمنقتادة

.النهديعثمانأبيغيرراولهوليس!اللهرسولعنعمرو

المعلىبنسحيدأبيبحديثالبخارياحتجوكذلك

ملااتمذكب/6/8(ا

التهديب/2/8/13(

/5/256/التهذب3(

التهدب/2/281/(،

(87)
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(1)لمالمستدركالذهبيووافقه(عاصمبنحفصغيرراولهوليس

فيهوذكرالسندفيالاضطرابحجرابنالحافظواورد

)2(..الاضطراببهذا(الحديثاعل)البخاريان:

)3(.(ثقات)رجالهأحمد:سندفيالهيثميوقال

بنبقيةوفيهوالطبرانيالبزار)رواهبقيه:حديثفيوقال

واسنادالشواهدبكثرةحديثهويحسنضعيفوهو:الوليد

)،(.(حسنالطبراني

:فقالعاصمأبيابنسندصححفقدالألبانيالشيخوأما

فيهبقيةصرحوقدثقاتكلهمرجالهصحيح)اسناده

).(.(بالتحديث

)عن(قال:بقيهأنبعضهمقالقدالرواةانقبلتبينوقد

أعلم.واللهالتحديثبصيغةرواهمنعلىيعكرمما

الحديث:درجةح-

إلا:ضعيفةالحديثطرقجميعانيتبينتقدموبما

إلابهبأسلافسندهاالمسندفيأحمدعندالتي"الطريق"

الاخراجوهو:الأثرمنالشاهدموطنعلىتشتمللاانها

منضيخهوشيخشيخهكانانالحاكمسندوكذلكوالإشهاد

العدرك/1/+/(ا

الاعابه/6+/(2

ه!/الزواثد/7/6مبمع3(

الزواثد/7/187/مجمع،(

الة/ح/هلاا/.(

http://www.al-maktabeh.com)هل!(



.الثقات

فإنالألبانيالشيخصححهالذيعاصمأبيابنسندوأما

مما)عن(واخرى)حدثنا(بقولهمرةوردتبقيهعنالرواية

السند.هذايوهن

(98)
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الخامسالمطب

عنهاللهرض!مالكبنأنسحديث

)59(
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الخامسالمطلب

عنهاللهرض!مالكبنانسحديث

الحديثمتنأ-

الحديثطرقب-

الحديثاسانيدشجرةج-

الحديثالفاظ-د

الحديثمعن!هـ-

()29
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أنس:حديثمتنأ-

:قالس!النبيعنمالكابنانسعن

لككانلوارأيت:القيامةيومالناراهلمنللرجل"يقال

به؟مفتديآأكنتشيءمنالأرضعلىما

نعم.:فيقولقال:

فيعليكقدأخذتذلكمناهونمنكاردتقد:فيقول

المسند.لفظبي"تشركأنالافابيتثميئآبيتشركلاآدمظهر

الحديث:طرقب-

:طريقانأنسعنللحديثورد

الجوني:عمرانأبيعن:الأولى5

)3(.ومسلم(.2لبخاريملأوا(.1)أحمدرواها

نتادةعن:الثانية

.(6ومسللا(..والبخاريملأ(.،)أحمدرواها

/3/*يو"*1(الت

7/مه/ح/(3!و/ح/7البخاريصحيح2(

28/ململمح/!رمحيح3(

ه!لموللملمدا(،

الخاري/ح/6538/صحح.(

28/ملم/ح/مرمحح6(

)9،(
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()1حم/ء127

)2(خ/3334

خ/6557)3(

م/5028

)4(حم/ء912

)5(م/5028

!

)7(م/5028

حم/ء218)8(

)9(م/5028

اسنا!انس

ححاج

الحارثبنخالدااحفصبنقيس

الجونيعمرانابوااشعبه11اغندر1ابشارمحمدبن

معاذولمماذبنعبداله

عبداللهبنعلي

ريريلقواا

إبراهيمبناسحاق

المثنيبنمحمد

بشاربنمحمد

حميلىفيعبلى

هندارفيعمرو

المستواني+مشامهشامبنصماذ

عبادهبنلدح

الوهابعبد

)59(

عروبةابيبنصميد

ققادة

انعى!مال!

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


أنس:لحديثالرواياتالفاظد-

:لفظانلهاورد

وانتهذامناهون)أردتتقدمكمااحمدرواية:الأول

.()4ورقم(1)رقموهي(آدمصلبفي

)3(.ورتم)2(رتمالبخاريوكذلك

.()5و)3(رقممسلمورواية

)8(.رقم(ذلكمنأيسرسئلتالقدأحمد:رواية:الثاني

.(9)ورقم)7(رقمومسلم)6(رقمالبخاريروايةوكذلك

أنس:حديثمعن!هـ-

.تقدمكمالفظانللحديث

آدمبنيمنالعهدأخذقدعزوجلاللهأنمنه:يفهمالأول

شيئآ.عزوجلباللهيشركوالاأنالسلامعليهآدمظهرفيوهم

الثاني:اللفظوأما

المعنى.هذاعلىيدلفلا

لاأنمآبنيمنطلبعزوجلاللهانعلىيدلوإنما

الطلب.مكانولازمنيحددولمشيثأوتعالىسبحانهبهيشركوا

طلبهمابهيرادوقدالسابقالمعنىبهالمراديكونفقد

.الأنبياءطريقعنمآبنيمنعزوجلالله

علىالعامفيحملخاصوالأولعامالثانياللفظولكن

أعلم.واللهالخاص

الحديث:هذاتفسيرفياللهرحمهعياضالقاضيقال

منآدمبنيمنربكأخذ)وإذا:تعالىقولهإلىبذلك)يشير

الآية.(ذرياتهمظهورهم

)69(http://www.al-maktabeh.com



بهوفىفمنآدمصلبفيعليهمأخذالذيالميثاقفهذا

الكافر.فهوبهيودتلمومنمؤمنفهوالدنيافيوجودهبعد

بالتوحيدالميثاقمنكاخذتحيناردتالحديثفمراد

.الشركالاالدنياإلىأخرجتكإذفأبيت

والمعنى:الطلبهنابالإرادةالمراديكونأنويحتمل

1(.()تفعلفلمامرتك

/11/453/الفتحفيحبرابنركر.ا(

(79)
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ز-تعقيب:

مالنايتبينالمرفوعهالميثاقلأحاديثالعرضهذابعد

بلي:

مرسلأوردعنهاللهرضيالخطاببنعمرحديث1-

.ضعيفانوكلاهماوموصولآ

به.يحتجلافالمرسل

.مجهولرجلسندهففيالموصولوأما

صحيحوكلاهماوموقوفآمرفوعآوردعباسابنحديث2-

وأثبت.أكثرأوقفوهالذينولكن

مرفوعآكذلكوردالعاصبنعمروبنعبداللهوحديث3-

صحيحه.المرفوعةطرقهاحدىولكنوقفهالعلماءورجحوموقوفآ

فيوذلكمضطربحديثحكيمبنهشاموحديث4-

كل!النبيعنالراوي

الشيخرجحوقدالحديثدرجةعلىأثرلهكانمما

تصحيحه.الألباني

.الشيخانروأهعليهمتفقحديثأنسحديث5-

رسولإلىرفعهصحأكثرهاالمرفوعةالأحاديثهيهذه

أعلم.واللهالمذكورالميثاقصحةيؤكدمماكل!الله

89()
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الثانيالمبحث

الميثاقعل!النصوصدطةفيالعلماءمذاهب

.الميثاقفيالأقوالمجمل:تمهيد

الميثاقفبمالأولبالقولالقائلون:الأولالمطلب

لتهم.وأد

الميثاقفيالثانيبالقولىالقائلون:الثانيالمطلب

وأدلتهم.

)99(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الميثاقفيالأقوالمجمل

)001(
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:الميثاقفىالأقوالمجمل:تمهيد

مآذريةاخرجعزوجلاللهانالىيشيرماالقرآنفىورد

والاقرار.بالاعتراففأجابوالهمربوبيتهعنوسألهم

ظهورهممنآدمبنىمنربكأخذوإذ):تعالىقولهوهو

نابلى:قالوابربكمألست:انفسهمعلىفاشهدهمذريتهم

أضمركإنمااوتقولواغافلينهذاعنكناإناالقيامهيومتقولوا

(.المبطلونفعلبماأفتهلكنابعدهممنوكناذريةقبلمنآبارنا

وسألهمأخرجهمعزوجلاللهأنمنهايفهمالكريمهفالآية

فاجابوا.

ثلاثه:أوقولينعلىالآيهمعنىفيالعلماءاختلفوقد

سالهمثمواحدوقتفيواحدةجملةأخرجهماللهأن:الأول

بربوبيته.واعترفوالهواقروابقولهمفأجابوا

جيلكلفيالمتدرجالاخراجهو:المرادان:والثاني

فهممقاليينوليساحاليانهماوالشهادةهناالسؤالوأن

وسوم!لواحدةجملةإخراجيحدثولمبخالقهمبقلوبهميعترفون

الحالي.الخلققبل

:قولانالآيهتفسيرفي):الرازيقال

بنمسلممارواهالأثروأهلالمفسرينمذهبوهو:الأول

ناالىالحديث(0500الآيهفذهعنسئلعمرانالجهنييسار

المفسرينقدماءمنكثيراليهذهبقدالقولوهذا):قال

وعكرمهوالضحاكجبيربنوسعيدالمسيببنكسعيد

)9.؟(
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(1)(0لكلبيوا

تفسيريجوزلاأنهعلىاطبقوافقدالمعتزلة)واما:قالثم

الثانى.القولهووهذا(الوجهبهذاالآيههذه

الآيهتفسيرفيالثاني)والقول:بقولهالثانيالقولحررثم

الذريةاخرجتعالىأنه:المعقولاتوأربابالنظراصحابقول

نطفةكانواأنهمالاخراجوذلكآبائهماصلابمنالأولادوهم

ثممضغةثمعلقةوجعلهالأمهاتارحامفيتعالىاللهفأخرجها

بماانفسهمعلىاشهدهمثمكاملاوخلقآسويآبشرآجعلهم

صنعه.وغرائبخلقهوعجائبوحدانيتهدلائلمنفيهمركب

قولهناكيكنلموإنبلىقالوا:كانهمصاروافبالإضمهاد

()2(باللسان

تعالىاللهان:الآيهمعنى:قوم)فقال:القرطبيوقال

ومعنى::قالوابعضمنبعضهمآدمبنىظهورمنأخرج

لأنتوحيدهعلىبخلقهدلهم(بربكمالستأنفسهمعلىاشهدهم1

:قالايبرلكم(الست1واحدآربآلهأنضرورةيعلمبالغكل

فيتعالىقالكمامنهموالاقرارعليهمالاشهادمقامذلكفقام

القفالهذاالىذهبطاثعين(.اتيناإقالتا:والأرضالسموات

الثاني.القولهروهذا:قلتواطنب(

خلققبلالأرواحاخرجسبحانهانه::)وقيلقالثم

خاطبها.منبهعلمتماالمعرفهمنفيهاجعلوانهالأجساد

القولينهذينغير)ض!(النبيعنالحديثوفي:قلت

الرازى/م!/ء/تفيرا(

/ما/52/الرازيقفير2(

)201(http://www.al-maktabeh.com



فيهاالأشباحاخرجتعالىوأنه

()1(.السلام

.الأولالقولهووهذاتلت:

القرلجي/7/"2/تفيرا(

)301(

عليهآدمظهرمنالأرواح

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الأولاالمطب

وأدلتهمالميثاقفيالأولبالقولالقائلون

الأولىبالقولالقائلون:أولا

الأولالقولأصحابأدلة:ثانيا

)01،(
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:الأولبالقولالقائلون:أولا

وهم:العلماءمنجماعةعنورد:الأولالقول

اللهوعبدعمروبناللهوعبدالخطاببنعمر:الصحابهمن

الفارسيوسلمانكعببنوابيعباسبناللهوعبدمسعودبن

حكم.بنوهشام

والحسنمزاحمبنوالضحاككعببنمحمد:بعدهمومن

والكلبي.والسديجبيربنوسعيدوقتادةالبصري

وغيرهم.والحليميوالقرطبيالطبري:بهوقال

ستاتي.التيالمرفوعهبالآحاديثواستشهدوا

بنوهشامعباسوابنعمروبناللهوعبدعمرعنماوردفاما

.تقدمفقدحكيم

عننقلآالقيمابنأوردهفقدمسعودابنعنوردماوأما

.)1(المروزينصربنمحمد

/ها2/الروحكعابا(

)001(
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.)1(البيهقيذكرهفقدالفارسيسلمانقولواما

.)2(حنبلبناللهعبدذكرهفقدكعببنأبيقولوأما

.).(.واللالكائي)،(والحاكم.)3(والطبري

جبيروابنوالحسنوالضحاككعببنمحمدقولوأما

)6(.الطبريذكرهافقدوالكلبيوعطاء

يلى:فماذلكفيالعلماءعنوردماوأما

ذكرهتعالىاللهيقول):للآيهتفسيرهعندالطبريقال

منآدمولداستخرجإذربكمحمدياواذكر(:محمد)ظ!لنبيه

شهادتهمبعضعلىبعضهموأشهدبتوحيدهفقررهمآبائهمأصلاب

)7(.(بهوإقرارهمبذلك

الذريهاخراج"فثبت:القوليهلكلاايرادهبعدالرازيوقال

آدمظهرمنالذريهإخراجوفبتبالقرآنآدمبنيظهورمن

بالخبر.

مدافعةولاالأمرينبينمنافاةفلا:التقديرهذاوعلى

بقدرالطعنمنوالخبرللآيهصونأمعأاليهماالمصيرتوجب

(0)8(الإمكان

4/لأت/لظارءالأصما(ا

135/لم5لملسندا(2

/13/38/الطبريثفير13

لمحمملم2/لمتدركا(1

/ح/199/النهأهلاعتقادأعرلثرح01

ا/8+/9*/التفير/63(

ا/*/التفير/73(

الرازك!/م!/مي/شصير8(
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العلمأهلوكبراءالحديثأهل:)مذهبالانباريابنوقال

منآدمذريةاخرجاللهان-الأعرافآية-ايالآيههذهفي

أنهالميثاقعليهمفأخذالذر!ورفيوهمأولادهواصلابصلبه

نأبعدوقبلوا.وذلكبذلكفاعترفوامصنوعونوأنهمخالقهم

عقلاللجبلجعلكماعليهمماعرضبهاعرفراعقولافيهمركب

سمعتوالنخلةسجدلمابالبعيرذلكفعلوكماخوطبحين

(1(0)دعيتحينوانقادت

بترجيحتصريحكلامهفيفليساللهرحمهالقرطبيوأما

.الأولالقولنرجبحمنهيفهمولكنهالقوليناحد

وقدمشمكلهآية:)وهذهالأقوالذكربدايةعندقالفقد

ذلكهنذكروهمافنذكرواحكامهاتاويلهافىالعلماءتكلم

وفى)قلت:قالثمالأقوالذكرثم(عليهوقفناماحسب

أخرجتعالىوأنهالقولينهذينغبر)ض!(النبىعنالحديث

بعضاورد()2(ثمالسلامعليهمآظهرمنالأرواحفيهاالأشباح

ذلك.فيوالآثارالأحاديث

أخرجعزوجلاللهأن:فهواوردهالذيالثانيالقولواما

الذريةاخراجعلىينصالحديثبانعليهفعقبفقطالأرواح

)3(.وروحآجسمآ

كانالإخراجأنوهوالعلماءلبعضمذهبوهذا:قلت

فقط.للأرواح

،25//لروحا(1

"7/2//لقرلج!اتفير(2

نفالرعع13

)701(
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إنماالميثاق:)انالعلمأهلبعض)وزعمالجرجطني:قال

تعقلالتىهيالأرواحلأنالأجساددونالأرواحعلىأخذ

وكانلاتعقلامواتوالأجسادالعقابوعليهاالثوابولهاوتفهم

أبىقولانهوذكرالمعنىهذاالىيذهبراهويهبناسحاق

الأجسادقبلالأرواحانهاالعلمأهل:واجمعاسحاقوقال.هريرة

(1(0)وأشهدهماستنطقهم

)فهذه:الأجسادقبلالأرواحخلقتقدمفيالقيمابنوقال

وغيرهالاسلامشيخحكاهمامعروفانقولانفيهاللناسمسألة

وأبوالمروزينصربنمحمد:خلقهاتقدبمالىذهبوممن

النقليهأدلتهمذكركمإجماعآحزمابنوحكاهحزمبنمحمد

ظهورهممنآدمبنيمنربكأخذ)واذ:تعالىقولهومنها

إنماوالاشهادالاسضطاق:)وهذاوقالالآيهآخرالى...(ذريتهم

ذكر(.)2(ثمموجودةحينئذالأبدانتكنلماذلأرواحناكان

المرفوعه.الاحاديث

الكريمالقرآنمنالأولالقولأصحابأدلة:ثانيا

وجودعلىتدلعزوجلاللهكتابفيعدةآياتوردت

وجودهم.قبلآدمبنيعلىأخذقديمميثاق

وهي:المتقدمهالأعرافآيةذلكفىآيةوأصرح

ظهورهممنآدمبنيمنربكأخذإواذ:تعالىقوله-ا

الآيه.....بلىقالوابربكمالستأنفسهمعدىوأشهدهمذريتهم

ظهورمنأخذقدعزوجلاللهأنعلىيدلالآيهظاهرف!ن

)1

)2

2//!هلروحا

الابعالمرحمع
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وأنهمبهمايخاطبيعقلمنخطابوخاطبهمذريتهمآدمبني

.يقوللمامدركعاقلكلامتكلموا

عزوجلاللهأنفيعنيمآبنيظهورمنالذريةأخذفأما

الىوهكذاذريتهمظهورهممنأخرجثمالأولىآدمذريةأخرج

منجيلكلذرية..يخرجالخلقمنعزوجلاللهقدرهمانهاية

الزمنمنجيللكلعزوجلماقدرهبحسبالأولىالذريةظهور

فيه.يولدالذي

واحدوزمانواحدمكانفيالذريةخروجيتكاملأنبعدثم

سألهمثمالناطقهوالقوةالعاقلهالقوةفيهمعزوجلاللهركب

:معناهوفهمواعلموهواحدبسوم!لجميعآ

برلكم؟ألست

بلى.:جميعافأجابوا

آدمصلبالىثمآبائهمأصلابالىعزوجلاعادهمثم

منمنهملكلعزوجلاللهماقدرهبحسبذلكبعدليخرجوا

مافهمههوهذاعليهيعيشالذيوالمكانفيهيولدالذيالزمن

.تقدمكماالكريمهالآيهمنالأولالقولأهل

ومنكمبثافهمالنببينمنأخذنا:أوإذتعا!ىقود-2

ميثاقآمنهموأخذنامريمبنوعيسىوهوسىوابراهيمنوحومن

)915(
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غليظأ()1(

اللهقول)في:قالانهمجاهدعنبسندهالطبريروى

قال:)فينوحومنومنكميثاقهمالنبيينمناخذنا:إواذتعالى

م(0)2(آظهر

منهماخذالذيالميثاقبهذاالمرادكثير:)وقيلابنوقال

قالكماالسلامعليهآدمصلبمنالذرصورفياخرجواحين

ذكرنم-العالهابيعنانسبنالرليععنالرازيجعفرابو

الأنبياءفيهم-:وراىوفيهاليهالاشارةتقدمتالذيعنهالأثر

والنيوهالرسالهمنآخربميثاقوخصواالنورعليهمالسرجمثل

.الآيه(0)3(....النبيينمناخذنا:إوإذتعالىيقولالذيوهو

وجدناوإنعهدمنلأكثرهموجدنا)وما:تعالىوقوله-3

)،(لفاسقين(.أكثرهم

وجدنا:"وماقوله):قالأنهبسندهمجاهدعنالطبريروى

الذي"و:"عهدهالماضيهالقرون:قالالآيهعهد"منلأكثرهم

به(.يفواولمآدمظهرفيمآبنيمناخذه

آدمظهرفياخذهالذيالنيثاقكعب:"فيبنابيوقال

).(".السلامعليه

قناثمصورناكمثمخلقناكمأولقد:تعالىوقوله-4

/7/أولاب/لاحزا6صور(ا

لطبري/*/*ا/اتف!ير(2

كعير/3/96،/ابنتفير3(

الأعرات/2؟/6صور،(

ا/"//3الطبريتفير01
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منيكنلمإبليسالافسجدوالآدماسجدواللملائكة

(0)1(الساجدين

علىبالآيهيستشهدمنقولمنهااقوالعدةالآيهفيورد

المذكور.الأولالقول

خلقناكم:المعنى:)وقيلالأقواليعرضوهوالقرطبيقال

قولهذاالميثاقعليكماخذناحيثصورناكمثمآدمظهرفي

:وهذاالنحاسقال.نجيح.ابيوابنجريجابنعنهرواهمجاهد

)2(.مجاهدقولذكرثمالأقوالاحسن

.)3(بسندهمختصراالطبرياوردهمجاهدعنالقولوهذا

قدعزوجلاللهأنعلىبظاهرهاتدلالتيالآياتهيهذه

فاعترفواالدنياالحياةهذهالىخروجهمقبلبنفسهخلقهعرف

عليهم.بربوبيتهله

فهيمذهبهمصحةعلىبهااستشهدواالتبمالأحاديثواما

المتقدمه.الأحاديث

/"/تالأعرااصر(ا

/"،7//لقرطياتفير(2

2*.+/لطبرىلماتفير3(
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الثانيالمطلب

وأدلتهمالميثاقفيالثانيبالقولالقائلون

الثانى.القولأصحابأقوالعرض:أولا

الثاني.القولأصحابأدلة:ثانيا

.الأولالقوللأصحابتعقيب:ثالثا

عليه.والتعقيباكبانيالشيختعقيب:رابعا

)112(http://www.al-maktabeh.com



الثانيالقولأصحابلاقوالعرض:أولا

العلماء:منجماعةعنوردالثانىوالقول

قال:حيثاللهرحمهالحليميالحسنبنالحسينمنبم:

ظهورهممنآدمبنيمنربكاخذأوإذ:عزوجلاللهقرل)واما

أصلابمناخرجهمأنهمعناهف!نما(انفسهمعلىواشهدهمذريتهم

لهمانبهيعلمونماالتمييزآلةفيهممذركبعقلاءآباثهم

انفسهمعلىابدانهمفيالمركبهعقولهمفيبمافأشهدهمخالقآ

يدركونعقلآيعطيهمانغيرهنونهاهموأمرهمخاطبهملولأنه

عيب.ولالسولمعليهميكنلممرادهبه

العيبعليهمتوجهوالمعرفهالتميزآلةاعطاهموإذا

1(.)(غافلينيلزمناعماكنا:يقولواأنلهميكنولملوالسولم

وهويقولحيثاللهرحمهتيميهابنالاسلامشيخومنهم

انهيقتضي"أشهدهم"%وقوله:المذكورةالأعرافآيةيفسر

الاشهادوهذاربهمبانهانفسهمعلىشاهدينجعلهمالذيهو

المشهودالمعلومالأخذوهذاآبائهمظهورمنباخذهممقرولى

فيونزولهالآباءاصلابمنالمنيأخذهو:فيهريبلاالذي

.الأمهاتارحام

تقولوا:إنمابعد:أأوفيمالقولهالأمهاتهنا:يذكرلملكن

(.بعدهممنذريةوكناقبلمنآبارناأشرك

قالوا:كماالأمهاتلدينلاآبائهملدينمتبعينكانواوهم

جئتكملوأو)قلقال:ولهذاامة(علىآباثناوجدناإنا1

الاكمان/1/155ثبنيالنهاج(ا
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(.آباءكمعليهوجدتممماباهدى

حبنفخلقواالآباءاصلابمناخذواحيناذكر:يقولفهو

اللهأنانفسهمعلىشاهدينبالخالقمترينالفطرةعلىولدوا

القيامة.يومعليهماللهحجةالاقرارفهذاربهم

سبحانه:كاناذأففسهمعلىواض!هادهملهماخذهيذكرفهو

.فهدىوقدرفسوىخلق

)1(.لهم(هداهي!تضمنوالاضهاد.خلقهميتضمنفالأخذ

:)فهذاالسابقالاسلامشيخكلاماوردانبعدالقيمابنوقال

برلوبيتهمقرأاللهجعلهإنسانوكلالانسانلوازممنالاشهاد

لبنيضرورىأمروهذاخالقهواللهمخلوقبأنهنفسهعلىشاهدأ

()2(.عليهجبلوامماوهومخلوقمنهينفكلاآدم

لهذاضحرحآوالجرجانيالانباريابنعنالقيمابنونقل

سوغه.ولكنهاليهيميللاالجرجانيكانوإن)3(.القول

والخلف:السلفمنقائلون:)قالاللهرحمهكثيرابنوقال

.(التوحيدعلىفطرهمهوإنماعليهمالإشهادبهذاالمرادإن

يدل)وعماقال:انإلىالقولهذاعلىالآيةيفسراخذنم

فيعليهمالإشهادحجةهذاجعلأنهذابهذاالمرادأنعلى

احدكللكانقالمنتالكماهذاوقعقدكانفلوالإشراك

ها/وانتل/8/7العتلتعارفىدر.ا(

النمه/2/562أهلأحكام2(

3*//*2الروح3(
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()1(.عليهحجةليكونيذكره

ك!ر/2/*/ايقتفيرا(
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الثاني:القولأصحابأدلة:ثانيا

تنازعهاوقدالمسألةهذهفيدليلاهمهىالأعرافآية

قوله.علىبهاليستدلالطرفان

هذهعلىبهااستشهدواالأولالقولىأهلأنتقدموقد

.قالوهالذيالتولتؤكدمرفوعةاحاديثاوردواكماالمسالة

الأولالقولأصحابأوردهاالتيالقرآنيةالآياتبقيةوأما

بآيةاستدلالهماستقامإذاإلابهاالإستدلاللهميستقيمفلا

تفسير.منباكثرتفسيرهايمكنمجملةأنهاإذاالأعراف

واكدواا!انيالقولىهذااصحابأوردهاالأعرافوآية

ذهبوامايقرربمافسروهابلالأولالقولعلىدلالتهاعدمعلى

إليه.

منها:قولهمعلىتدلوجوهعدةالآيةفيوذكروا

آدم(بنيمنربكأخذإوإذ:تعالىقولهفج:الأولالوج!

.آدممنلاآدمبنيمنالأخذأنعزوجلفذكر

؟آدميقل:ولمم(آبنيمنربكإواخذالقيمابنقال

آدم(.غيرمآوبنو

منيقلولمآدم(بنيمنربكأخذ)إوإذكثيرابنوقال

آدم(.

منيقلولم(ظهورهم:أمنتعالىتولهفي:الثانيالوجه

.مآظهر

ظهورهممنآدمبنيمنربكاخذأوإذ:تيميهابنقال

لاآدمبنيظهورمنالأخذفذكر(أنفسهمعلىوأش!هدهمذهـلاتهم

؟ظهرهمنيقلولم(ظهورهمأمن:القيمابنوقالآدم؟نفسمن
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")1(.احسنوهواشتمالبدلأوكلمنبعضبدلوهذا

)2(."ظهرههنيقلولم(ظهورهمأمنكثير:ابنوقال

منآدمبنيإمنقالوا:أنهمالمعتزلةإلىالرازيوعزا

أبني:قولهمنبدل(ظهورهمإمن:قولهأنشكلا(ظهورهم

وعلىآدمةبنيظهورمنربكأخذوإذ:المعنىفيكونآدم(

)3((شيثأآدمظهرمنأخذانهتعالىاللهيذكرفلمالتقدير:هذا

)،(.الكلامهذابعضالزمخشريذكروقد

فدلذريتهيقل:ولمإذرياتهم(قال:تعالىأنه:الثالثالوجه

.الأبناءذريةالمرادأنعلى

كانوانولدوهمنكليتناول)وذرياتهم:تيميهابنقال

كثيرأ().(.

()6(.وفيذريتهيقلولمقال:أذرياتهم()انه:القيمابنوقال

بعدامةذرياتهم)انهمعلى:دلتالآيةأنذكرالعليلشفاء

امة()7(.

جيلبعدجيلأنسلهمجعلأي)ذرياتهم(كثير:ابنوقال

قرن()8(.بعدوقرنأ

)2

)3

)5

)7

الروح/.*/

!كير/2/4+/اكنتفير

51/ازى/8/!ىلراضير

ما/لكثاف/2/3ا

/8/4هه/وانقلالعقلتعارفىدره

/،+/الروح

/*/العليلثفاه
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ألستأننسهمعلىإواضصهدهم:تعالىتولهفي:الرابعالوجه

بلى(.قالوابرلكم

يذكرالشاهديكونانفلابدأنفسهمعلىشاهدينجعلهماي

ذلك.منشيثآيذكرونلاوالناسبهيشهدما

معنيياحدوهوعزوجلاللهبرلوبيةالإقرارهوإذنفالمراد

.الث!هادة

ألستأنفسهمعلىأوأثمهدهم:اللهرحمهتيميهابنقال

بها:يرادالقرآنفينفسهعلىالمرءفشهادةبلى(قالوابربكم

نفسه.علىبهشهدفقدعليهبحقاقرفمنإقراره

علىولوللهشهداءبالقسطقوامينإكونوا:تعالىقال

علىالفقهاءبهاحتجمماوهذاوالأقرلين(الوالديناوأنفسكم

الإقرار.قبول

مراتاربعنفسهعلىشهدفلما:مالكبنماعزحديثوفي

.مراتأربعأقراي1(0ة!)اللهرسولرجمه

اللهمساجديعمرواانللمشركينكان:!ماتعالىقولهومنه

هوبمامقرينكانوافإنهم)2(.بالكفر(انفسهمعلىشاهدين

أنفسهم.علىشهادتهمذلكفكانكفر

منكمرسلياتكمألموالانسالجنمعشرإيا:تعالىوقال

شهدناقالواهذايومكملقاءوينذرونكمآياتيعليكميقصون

أفهمأنفسهمعلىوضمهدواالدنياالحياةوغرتهمانفسناعلى

كير/2/،+/ابنتفير8(

2/ماحه/ح/،مهالترمدى/ح/728!واينروا.(ا

17//!ةأ/لتوبها8صر(2
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)ذأوهو)قرارهمهوانفسهمعلىفشهادتهم1(.)(كافرينكانوا

انفسهم.علىالشهادة

بويرا!الشهادةتحملبيزادواضهدتهفلانضهدولفظ

ا،ها.%

فارقوهنأوبمعروفأفأمسكوهن:تعالىكقوله:فالأول

)2(.(منكمعدلذويواضهدوابمعروف

بالقسطشهداءللهقوامينأكونوا:تعالىكقولهوالثافي:

(.انفسكمعلىولو

الثاني.هذامناننسهم(علىأواض!هدهم:وتوله

يؤدونهاانفسهمعلىضهادةيتحملونجعلهمانهالمرادليس

الرجلعلىيشهد)نماذلكمثلفيسبحانهف!نهآخر.وقتفي

.غيره

ضهادةفيوكماالملائكهعليهاشهدلماآدمقصةفيكما

اصحابها.علىالجوارحوشهادةالملائكه

علىبعضهمشهدالمرادقال:هذا؟:المفسرينبعضظنولما

ضهادةبهيرادانماالقرآنفيجاءحيثاللفظهذالكن.بعض

علىوهو:اقرار.نفسهعلىالشمهادةبمعنى.نفسهعلىالرجل

نفسه.

خبر.هنا:فالشهادة

بامراخبرومنربهمبانهاقرارهمهو؟شهدنا(إبلى:وقولهم

نفسه.علىبهضهدفقدنفسهعن

،\

)2

835/كةأم/لأنعاا8صر

2/لآ/الطر!/ا6صور
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بربكمالستانفسهمعلىإواضهدهمالآيه:فيقالولهذا

منهماقراروهذا.ربناانت:معناهبلى.:فقولهمبلى(قالوا

بهاقروابماانفسهمعلىضهادةهو:الاقراروهذا.لهمبربوبيته

ربوبيته.كا

علىضاهدينجعلهمالذيهوانهيقتضياشهدهم(1:وقوله

ربهم.بانهاننسهم

آبائهم.ظهورمنباخذهممقرونالاضهادوهذا

أخذهوفيه:ريبلاالذيالمشهودالمعلومالأخذوهذا

يذكرلملكن.الأمهاتأرحامفيونزولهالآباءاع!لابمنالمني

منآبا،ناأضمركانماتقولواو11بعد:فيمالقولهالأمهاتهنا

لاآبائهملدينمتبعينكانواوهم(.بعدهممنذريةوكناقبل

:قالولهذاامة(علىآباءناوجدناإاناقالوا:كماالأمهاتلدين

آباءكم(عليهوجدتممماباهدىجئتكماولوإقل

حينفخلقواالآباءاصلابمناخذواحيناذكر:يقولفهو

اللهبانأنفسهمعلىشاهدينبالخالقمقرينالنطرةعلىولدوا

القيامة.يومعليهماللهحجةالاقرارفهذا.ربهم

اللهكاقإذانفسهمعلىإياهمواضمهادهلهماخذهيذكرفهو

.فهدىوقدرفسوىخلقسبحانه

خلقهم.يتضمن:فالأخذ

اضهدهم(1قال:ف!نهالاقرارهذاإلىهداهيتضمنوالاشهاد:

شاهدين.جعلهماي

كقولهالشهادةتحميلبه:يرادالاض!هادانذكرناوقد

علىالث!هادةهذهاحملواأي(منكمعدلذويإواشهدوا:تعالى
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علبهم.المشهودهؤلاء

هذا:فيكونبهانطقهمبماانفسهمعلىاشهدوايقل:لموهنا

بعضعلىبعضهمشهادةكانسواءالشهادةغيربهمش!هودآ)قرارآ

علىبهأقروابماأنفسهمعلىصمهادتهمكانأوبعضهمقالكما

)ترارهم.وهوانفسهمعلىشهادتهم

بيانفياللهرحمهاستطردوقد)1(.الاقرار(هي:فالشمهادة

ذكز.ماعنهيغنيبماالاشهادمعنى

ياأنخسهم(علىإواشهدهم:تعالى)قال:القيمابنوقال

ول!ا!أالشاه!يكونانفلابدأنفسهمعلىشاهدينجعلهم

لاالدارهذهالىخروجهبعدشهادتهيذكرإنماوهوبهشهد

)2(.(قبلهاثهادةيذكر

الستانفسهمعلىإواشهدهمنعالى:قال)كثير:ابنوقال

حالآ(.لهقائلينبذلكشاهدينأوجدهمايبلى(قالوابرلكم

ضهدناالالوا:تعالىكقولهبالقولتكونتارةوالشهادةقال:)

كانإما:تعالىكقولهحالآتكونوتارة.الآيةانفسنا(على

بالكفر(أنفسهمعلىضماهديناللهمساجديعمرواانللمش!ركين

ذلك.قاثلونانهملابذلكضاهدحالهمأي

لشهيد(.ذلكعلىإوانه:تعالىقولهوكذا

بالحاليكونوتارةبالمقاليكونتارةالسوم!لأنكما

سألتمو.(.ماكلمنآتاكمإو:تعالىكقوله

الاضهادهذاجعلانبهذاالمرادانعلىيدلومماقالوا:

)1

)2

ههـهعه/وانتل/8/5العقلتعارفىدره

الر-/.*/

)؟2؟(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


قالمنقالكماهذاوقعقدكانفلوالإشراكفيعليهمحجة

عليه.حجةليكونيذكرهأحدكللكان

.وجودهفيكافبهض!الرسولاخبارقيل:ف!ن

مابجميعيكذبونالمشركينمنالمكذبين)ن:فالجواب

عليهم.مستقلةحجةجعلوهذاوغيرههذامنالرسلبهجاءتهم

الاقرارمنعليهفطرواالتيالفطرةأنهعلىفدل

بالتوحيد()1(.

)ناالقيامةيومتقولوان11:تعالىقولهفي:الخامسالوجه

(.غافلينهذاعنكنا

يقبللاعليهمحجةالاضهادذلكجعلعزوجلاللهانففيها

.الميثاقمنعليهمأخذلماذاكرينيكونوالمبانهمعذرهم

لاالحاليالبشريالوجودقبلقديمميثاقمنادعيوما

احد.يذكر.

والتيالايجادبعدالفطرةهيالمذكورةالحجةانفعلم

فطرته.سلمتمنكليدركما

ناكراهةايتقولوا(ن11ذلك:بعدقال)ثم:تيميهابنقال

وعلىبالرلوبيةللهالإقرارعن(غافلينهذاعنكناإاناتقولوا:

هذاكانبلهذا،عنكافلينكانواماف!نهمبالعبوديةنفوسنا

بخلافقطبشرمنهايخللمالتيلهماللازهةالضروريةالعلوممن

عنهايففلقدولكنضروريةتكونقدالتيالعلوممنكثير

اذاف!نهاذلكوغيروالحسابالعددعلوممنآدمبنيمنكثير

1(التير/2/4*/
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عنها.غافلالناسمنكثيرلكنضروريةعلومآكانتتصورت

لاللإنسانلازمضروريعلمفانهبالخالقالاعترافوأما

قاروانعرفهقديكونانلابدبليعرفهلابحيثاحدعنهيغفل

بعلومتذكيرف!نهتذكيرأبذلكالتعريفئسمىولهذانسيهانه

العبد.ينساهاقدضروريةفطرية

فانساهماللهنسواكالذينتكونواإولا:تعالىقالكما

انساكللكافر:فاليوماللهيقول:الصحيحالحديثوفي(انفسهم

نسيتن"1(0)2(.كما

الموطن:هذافيوجهيناللهرحمهالقيمابنواورد

الحجةإقامةالاشهادهذاحكمةاناخبرسبحانه)انه:الأول

غافلبن(هذاعنكنا:أإناالقيامهيوميقولوالئلاعليهم

كماعليهافطرواالتيوالفطرهبالرسلعليهمقامتإنماوالحجة

اللهعلىللناسيكونلثلاومنذرينمبشرين:)رسلآتعالىقال

((0)3(الرسلبعدحجة

:أإناالقيامهيوميقولوالئلابذلك)"تذكيرهم:والثانى

صلبمنلهمبالاخراجغافلونانهمومعلوم(كافلينهذاعنكنا

(.)،(احديذكرهلافهذاالوقتذلكجميعاو)ضهادهمكلهمآدم

القيامةيومتقولوالثلاايتقولوا(ن11كثير:ابنوقال

سلم/ح/68*!واترمذي/ح/2428/محيحفىالحديثا(

وانتل/8/918/العقلتعارفىدرء2(

اناء/أ*/6/165صور3(

الروخ/.*/،(
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(1(0)الآيهإغافلين(التوحيدأكلطهذا(عنكنا:أإنا

آبارناأشركانماتقولواإأو:تعالىقوله:السادسالوجه

(.المبطلونفعلبماافتهلكنابعدهممنذريةوكناقبلمن

ربهمبانهالحجةعليهمأقاموجلعزاللهأنالآيةثضمنت

تقليداوالففلةبدعوىاض!ركوااذالهملاعذربذلكوعلموا

بالربوبيةلهأقرواقدلأنهمالآباء

فكيفوإلالديهممذكورآيكونانلابدالمذكوروالاقرار

.يذكروهلمبماحجةعليهمتقوم

إنماتقولوا:إأوتعالىقال)ثم:اللهرحمهتيميهابنقال

فعلبماافتهلكنابعدهممنذريةوكناقبلمنآباوناأشرك

(.المبطلون

الاشهاد:هذايدفعهماحجتينلهمذكر

نافبين(غافلينهذاعنكناإناتقولوان11:إحداهما

يتضمنوذلكمعرفتهمنبش!رلكللابدضروريفطريعلمهذا

علمالصانعب!ثباتالقولوانالتعطيلإبطالفياللهحجة

التعطيل.نفيعلىحجةوهوضروري

ذربةوكنافبلمنآبارنااث!ركانمانفولواو11:وثانييا

(.بعدهممن

.الشركلدفعحجةفهذا

انتعطيل.لدفعحجةالأولانكما

.ونحوهفرعونكفرمثل:فالتعطيل

كير/2/!؟/اكنتفيرا(

)12،(http://www.al-maktabeh.com



الأمم.جميعمنالمشركينشركمثلوالشرك

منذريةوكناقبلمنآبارنااث!ركإنماتقولواو:11وقوله

(.المبطلونفعلبماافتهلكنابعدهم

غيرنا؟.بذنوبوتعاقبناالمسركونآبارناوهم

ربهماللهبأنعارفينيكونوالمأنهمقدرلولأنهوذلك

الطبيعةومقتضىبعدهممنذريةوهممشركينآباءهمووجدوا

الصناعاتفيحتىابيهحذوالرجليحتذيانالعادية

كانولهذارباهالذيهوكاناذوالمطاعموالملابسوالمساكن

ويشركانه.ويمجسانهوينصرانهيهودانهابواه

فطرتهمفىيكنولمالطبيعيهالعادةمقتضىهذاكانف!ذا

الذينهمآبارناومعذوروننحنقالوا:ذلكيناقضماوعقولهم

الطبيعهبموجباتبعناهمبعدهملهمذريةكناونحناضمركوا

خطاهم.مايتينعندنايكنولمالمعتادة

ربهمهووحدهاللهانمنبهماشهدوافطرتهمفيكانف!ذا

شهدواالذيالتوحيدوهذاالشركهذابطلانمايئينمعهمكان

انفسهم.علىبه

الحجةكانتالآباءاتباعمنالطبيعيةبالعادةاحتجواف!ذا

الأبوية.العادةلهذهالسابقةالعقليةالطبيعيةالفطرةعليهم

فابواهالفطرةعلىيولدمولود:أكل)ض!(فالكما

)012(
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للاسلامالموجبهالفطرةويمجسانه(.)1(فكانتوينصرانهيهودانه

بها.يحتجونالتيللترليةسابقة

حجةالتوحيديعرفونبهالذيالعقلنفسانيقتضيوهذا

حجةماتقدمجعلف!نهرسولالىذلكلايحتاجالشركبطلانفى

.هذابدونعليهم

نبعثحتىمعذبينكنا:أوماتعالىقولهلايناقضوهذا

فييكنلمانلكنالتوحيدالىيدعوالرسول)2(ف!نرسولآ(

مجردفييكنلمالصانعإنباتبهيعلمعقليدليلالفطرة

عليهم.حجةالرسالة

ربهماللهباناقرارهمتتضمنالتيأنفسهمعلىالشهادةفهذه

بذلك.ومعرفتهم

تقومبهآدمبنيلكللازمامروالشهادةالمعرفةهذهوأن

يوميقولاناحدآيمكنفلارسلهتصديقفيتعالىاللهحجة

لأبيكانالذنبانولاغافلآهذاعنكنتإني:القيامة

معذورأيكنفلملهلاشريكربهاللهبانعارفلأنهدونيالمشرك

()3(العذاببهمايستحقبهقامبلالاشراكولاالتعطيلفي

آبارنااص!ركإنماتقولواو:11تعالى:)قولهالقيمابنوقال

(.بعدهممنذريةوكناقبلمن

والاضهاد:التعريفهذافيحكمتينفذكر

الففلة.لاياعواان:احدهما

اننيالفملنىتعالاللهبمثيئةصياتىا(

الآ/ما/ء/الاصاسورا(2

194/هر/8/9وانقلالعتلتعارفىدرء3(
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التقليد.لابذعواانوافافية:

له.لاث!عورنالنانل

(0)1(كيرهتقليدفيوالمقلد

فعلبما11!هلكنا:تعالىقولهفي:السابعالوج!

المبطلون(.

يقطعبماخلقهعلىحجتهأقامقدعزوجلاللهانالآيةتذكر

ب!ببضركمنهموقعفمذلكيفعللملووانهالقيامةيومعذرهم

اللهفعذبهماضلالهمفيتسببواالذينالمبطلينلآبائهممتابعتهم

فعلبماافتهلكنا:1القيامهيوملقالواش!ركهمبسببعزوجل

له.سبباكانوالأنهمالمبطلينفعلمنث!ركهمانايالمبطلون(

ف!نشركمنهمفوقعربهماللهبانمعرفةهناكيكنلمف!ذا

قاثم.عذرهم

يا(المبطلونفعلبما:إافتهلكناتعالى:)قولهالقيمابنقال

يهلكيمإنماس!بحانهوهوذلكلقالواوضركهمبجحودهمعذبهملو

منضمركهمفيآبائهمبتقليداهلكهمفلووتكذيبهمرسلهلمخالفة

واالمبطلرنفعلبمااهلكهمبالرسلعليهمالحجهإقامةغير

عليه.ماكانوابطلانمعرفةعنغفلتهممعاهلكهم

غافلونواهلهابظلمالقرىيهلكيكنلمأنهسبحانهاخبروقد

؟(الر-/.*/

)1!7(
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(1(0)والانذارالاعذاربمديهلكهموانما

ناوفيهاضمهدنا(بلى:إقالواتعالىقولهفي:الثامنالوجه

هوالاضهادوهذاوخالقهربهاللهبأننفسهعلىيشهدواحدكل

وآياتالصنعهآنارمنيشاهدونهلماوجودهمبعدإقرارهم

الربوبيه.

سبحانه.بهيذكرهمالذيهوالاقراروهذا

بعضمنبعضهمتوكيدأرادأنهذلك:)فظاهرالحليميقال

علىيدلهمعقلآاعطاهمأنفسهمعلىوباضهادهمالأزمانمرعلى

أغلم.واللهوقدسهووحدانيتهصانعهم

عليهاللهصلواتآدمصلبمناخرجكانانف!نهوايضا

ركبانهفيولاشكربهمبانهفاعترفوانفسهعنوساهلمذريته

ثلالهمالايقالمالايدريلانوسالهموالنطقوالعقلالخبرةفيهم

لسوم!له.معنى

:"بلىقولهميكونانمنيخلوفلابهمذلكفعلكانوان

استدول.)2(.أواضطرارأ"ث!هدنا

وكانآرارهمتضطربولمالسبلبهمتتفرقلمبالهمفما

ناابدانهمبحسبوقواهمثرمعارفهم)3وحبوبهم.الذركامثال

وقويتعقولهمواكرزتخلقهمأكملمابعدالاصابهعلىتكون

اخلق.ولهأقدرفيهمالخيرمعاني

القيامةيومالحجةمنفلهماضطرارآمنهموقعذلككانوان

1(الر-/ا*/

ستطأال!لامفيكان2(

الدجفىهكدا13
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اضطرارأشهدناإنالميثاقنقصولامنالعهدلانكثيقولوا:ان

ا!ابمنمناكانآراثناالىعناووكلناالضرورةعلمزالفلما

كلفيوآراثهمللمجتهدينيكونذلككانكمااخطامنومنا

ث!ئ.

ولكنهماستدلالهمعناقرارهمكان:قائلقال)نوهكذا

للاصابه.ووفقواالخطأمنعند.عصموا

يومأيدنا:يقولواانالقيامةيومكاناذافلهم:لهمقيل

امددناولوبعد،منحرمناهاوعصمةبتوفيقأنفسناعلىص!هدنا

اولفيكشطدتناوحالوقتكلفيضهادتنالكانتابدآبها

يختلف.ولمالأمر

يحصلولاالتولهذااهليدعيهالذيالمقصودبانفقد

يصفونه.الذى؟(بالأ!لأ)

لئلاومنذرينمبشرلنإرسلآ:يقولتعالىاللهفانوأيضا

(0)2(الرسلبعدحجةاللهعلىيكون

يقولونهكماميثاقبالإيمانعليهماخذتدالناسكانفلو

يرسللموانحجةاللهعلىلهمكانتلماقولهمجليناالذين

.تكونكانتانهاعزوجلاللهاخبروقدالرسلاليهم

يكنلميقولونهالذممطالوجهمنعلهيمالميثاقاخذأنفثبت

الطغا(...هكذاض

اناه/أكه/65*8صور2(

،88،"-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


،؟أمحلم(.)والله

ربهانهنفسهعلىواحدكلاشهدسبحانه:)انهالتهمابنتال

كتابهمنموضعكيرفيالاشهادبهذاعليهمواحتجوخالقه

فأنىاللهليقولنخلقهممنسألتهم:إولثنتعالىكقوله

منهمالاقرارهذابعدالتوحيدعنيصرفونفكيفاييوككون(

وخالقهم.ربهمأنه

.القرآنفيكثيروهذا

بمضمونهاانفسهمعلىاضهدهمالتيالحجةهيفهذ.

السمواتفاطرش!كاللهافي:1تعالبتولهرسلهبهاوذكرتهم

(.والأرض

الاقراربهذارصلهالسنةعلىذكرهمانماقعالى:ظلله

بهاقامولاايجادهمعلىسابقباقرارقطيذكرهمولموالمعرفة

حجه(0)2(.عليهم

علىبهاعزوجلاللهعقبالتيالايهفيالقاسع:الوجه

ولعلهمالآياتنفصل:إوكذلكبقولهالسابقتينالآيتين

إ.)3(.يرجعون

آياتهمنوالاقرارالسابقافيشهادجعلعزوجلاللهانففيها

فصلهاالتيالبينهالواضحهالعلاماتمنأنهايعنيوهذاسبحانه

عزوجل.الله

مفطرلآالكاب6برأنالقارئوكلحظما6الإسان/"ممدثبفيالنهاجا(

/الكابلهذاالطعالوهوهذا

الرهم!/ا*/2(

الأعرات/6/174صور3(

)135(http://www.al-maktabeh.com



الواضحةالدلالة:وهيآيةهذاجعل)انه:القيمابنقال

وهذاالمدلولعنهالايتخلفبحيثلمدلولهاالمستلزمةالبينة

معينمطلوبعلىمعينةادلةف!نهاتعالىالربآياتضان

مثلأي(الآياتنفصل:إوكذلكتعالفقالبهللعلممستلزمة

الشركمنيرجعونلعلهمالآياتنفصلوالتبيينالتفصيلهذا

.الإيمانالىالكفرومنالتوحيدالى

انواعمنكتابهفىبينهاالتيهيفصلهاالتيالآياتوهذ.

وذواتهمنفوسهمفيايات:ونفسيةافقيةآياتوهيمخلوقانه

مماوتعالىتباركالربيحدثهبماوالنواحيالاقطارفيوآيات

والقيامة.المعادوعلىرسلهوصدقووحدانبتهوجؤعلىيدل

وخالقهربهأنهمننفسهعلىأحدكلبهاض!هدماابينهاومن

ومحاليكنلمانبعدحادثمصنوعمخلوقمرلوبوانهومبدعه

لهفلابدلنفسهالمحدثهويكوناومحدثبلاحدثيكونان

.ضصيءكمثلهليساوجد.موجدمن

ليستعليهافطروافطرةوالمث!اهدالاقراروهذا

.(؟)(.بمكتسبه

الأولى:القولعلىالثانيالقوللأصحابتعقيب:ثالثا

الثاني.القولأصحاباقوالهيهذ.

المعرفةمنالإنصانعليهمايولدهوالميثاقانيرونوالذين

أصحابعنكماوردازليميثاقهناكلي!ىوانهعزوجلبالله

.الأولالقول

الرن!ا*2*/1(0

)؟13(
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فلاتصحلمأنهايرونفانهمذلكفيالواردةالاحاديثوأما

المذكور.الميثاقعلىبهاللاستدلالعندهمتصح

السابقة:الأعرافآيةايرادبعداللهرحمهتيميهابنقال

الاشهادهذا:يقولمنالناسمن:قولانفيهاالآيةهذه)ف!ن

منطائفةعنذلكنقلكماآدمصلبمناستخرجوالماكان

ذكرهوقد)ض!(النبيالىمرفوعأبعضهمورواهالسلف

ضعيف.رفعهلكنالحاكم

وموطاوالترمذيداودكابىالسننفيالذيالمرفوعوإفما

:استخرجهمهوانهمعمرحديثومنهرلرةابيحديثمنمالك

.تكلمواولانطقواانهمالكتبهذهفيليس

.آدماراهمأنههريرةابيحديثفيولكن

للنار.وهؤلاءللجنههؤلاء:قالانهوغيرهعمرحديثوفي

يكونانقبلسيكونماعلماللهوانالقدر)ثباتففيها

فرآهاستخرجهماكانآدم!رسواءذريةمنوالسعيدالشقيوعلم

أعيانهم.اوأمثالهمهيآدم

الثابتهالمرفوعهالأحاديثمنشيءفيفليسنطقهمفاما

(0)1(.القرآنعليهيدلولا

الأولالقولالىأشارانبعداللهرحمهالقيمابنوقال

ماذكرناعلىواعتمدواوالخلفالسلفمنجماهيرقول:)وهذا

حديثفيها:شيءوأحسنوموقوفهامرفوع!االآثارهذهمن

ذكرناوقدعنهاللهرضيالخطاببنعمرعنيساربنمسلم

هدسالم/8/2وانقلالعقلتعارفىدرء؟(
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فيه.الأئمهكلام

عميربنعبادةعنسلمبنحكامعنرواهقداسحاقانعلى

ذكر...ثمقال-المدينةأهلمنرجل-محمدأبىعن

(.الحديث

واستنطاقهموسولملهملمخاطبتهمفيهلاذكرفهذا):قالىثم

عنالمحفوظهويكرنأنويشبهالأحاديثلسائرموافقوهو

عنه.اللهرضيعمر

إثباتفيهإنمامنهاالصحيحفالمرفوعالأحاديثساثروأما

اخراجهمقبلالشقاوةأهلمنالسعادةأهلوتمييزالقبضتين

.هريرةوأبياللهعبدأبيحديثأوردثم(التكليفدارالى

وأضهدهماستنطقهمأنهفيهاالتيالاثار)واما:ظلىثم

كحديثاسنادهالايصحومرفوعةموقوفةبينفهيوخاطبهم

اسنادهفيف!نحزامبنحكيمبنهشاموحديثيساربنص!لم

قتادةوأبو.مقالوفيهماسعدبنوراضدالوليدبنبقية

.مجهولوهوالنصري

فيوحصولهمآدمظهرمنالذريةاخراجفيفالآثاروبالجملة

وصولهاويكفي.وإنكارهاردهاالىلاسبيلكثيرةالقبضتين

والتخمينبالرايلايقالومثلهابالصحابه؟فكيفالتابعينالى

وانالقدرإثباتالآثارهذهمنالصحيحعليهدلالذيولكن

ذريةمنالسعيدمنالشقيوعلميكونأنقبلماسيكونعلمالله

اعيانهم.اوامثالهمهوآدمفرآهاستخرجهماكانوسواءآدم

الحجةبهاتقومالتيالأحاديثمنض!يءفيفليسنطقهمفاما

)+؟(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


(.)؟(القرآنعليهيدلولا

فيوالآثارالأحاديثمنجملةأوردانبعدكثيرابنوقال

الميأق:

منآدمذريةاستخرجاللهانعلىدالةالأحاديثفهذ.)

النار.واهلالجنةاهلبينوميزصلبه

بنكلثومحديثفيالاهوفماربهمبأنهعليهمالأصمهادأما

اللهعبدحديثوفيعباسابنعنجبيربنصعيدعنجبير)2(

.تقدمكمامرفوعانلاموقوفانأنهمابيناوقدعمربن

بهذاالمرادان:والخلفالسلفمنقاثلونقالثمومن

....(0)3(تقدمكماالتوحيدعلىفطرهمهوانماعليهمالاث!هاد

صحةعدميؤكدونتعالىاللهرحمهمالعلماءفهو"لاء

.الاشمهادفبهاالتيالمرفوعهالأحاديث

الأحاديثعلىالتعقيبفيتقدمكماذلكلهملايسلمولكنه

هذاعلىاللهحفظهالألبانيالشيخبهماعقبوهوالمرفوعه

لهلايسلماللهحفظهكانو)نالميثاقحدوثيقرربماالمذهب

الله.ش!اءإنسياتيكماذلكفيتالهماكل

!056/اللعه/2/أهلاحكام11

كماكاءبدون!رالىكنبالطكورأنا؟تمحيفولعلهالتنيرفيهك!ا2(

تتدلم

كير/2/ل!/افىتفير3(

)13،(http://www.al-maktabeh.com



..عليهوالتعقيباطبانيالشيختعقيب:رابعا!

منهانتصارآكثيروابنالقيمابنكلامالألبانىالشيختعقب

.الأولللقول

الأحاديثصحةعدمفيكثيرابنكلامأوردانفبعد

:قالالقضيةفىالمرفوعه

نالايعنيذلكولكنتعالىاللهرحمهقالكماهو)قلت:

المرفوعحكمفيالموقوفلأنوذلكمرفوعآلايصحالحديث

لسببين:

حكمفيفهوكذلككانوماالقرآنتفسيرفيانه:الأول

....المرفوع

منجمععن)!(النبىعنمرفوعةض!واهدلهان:الآخر

لاتخلوكالبهاكانوان)وهي:قالثماسماءهمفذكر(الصحابة

!الحالشيخقالبلبعضآيقويبعضهاف!نمقالمناسانيدها

المعنويالتواتردعوىيبعد:"ولاالمسددةالأبحاثفيالمقبلي

تلقيأوتلقاهاوقدولاسيماذلك"فيوالرواياتالأحاديثفي

علىواضهادهمآدمظهرمنالذريةاخراجمنعليهاتفقتما

اختلافدونوالتابعينالصحابهمنالصالحالسلفانفسهم

الآيهفسرواممنوالتابعينالصحابهمنجماعةذكر)1(ثم(بينهم

الأحاديث.بمعنى

دلالةفيهينفيالذياللهرحمهالقيمابنكلامبعضذكرثم

بقوله:عليهوعقبالأحاديثعلىالآيه

المحيحه/،/هلاالأحادثسللةا(

)03؟(
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ينافيتأويلآوتأويلهاالآيهتفسيرفيجدآأفاضوقد)

لآياتالمعطلةبصنيعمايكونأشبهدلالتهاويعطلبلظاهرها

يتاولونها.حينالصفاتوأحاديث

منهتعلمناهالذياللهرحمهالقيمابنمذهبخلافوهذا

تيميه.ابنشيخهومن

)1(.(هناعنهخرجلماذاادريفلا

القولصحةإثباتفياللهحفظهالألبانيالصيخاستطردوقد

:فقالذلكفيالواردالحديثصحةوأكدوالأضهادبالاخراج

كماالمعنىمتواترهوبلصحيحالحديثانالقول)وجملة

اليهاضمهفالواجبالميثاقآيةوبينبينهلاتعارضوانهسبق

نقلتهممااللهشاءانلكتجلتوقدمجموعهاهنالحقيقةوأخذ

مفسدتينبلمشكلتينمنتنجووبذلكالعلماءكلاممنلك

كبيرتين:

للآيههمعارضتهبزعمالحديثرد:الأولى!

بتأويلمايكونأش!بهمعناهاي!بطلتاويلأتاويلها:والأخرى!

حقيقةأنكرواالذينأنفسهموهملاكيفوالمعتزلهالمبتدعه

مخرجخرجتأنهابدعوىفيهاالمذكوروالقولوالأضهادالأخذ

التمثيلا

وابنالقيمابنمثلذلكفييتبعهمانكثيرآعليعزقد

ذلكدونماهوالمبتدعهعلىالردمنفيهمللمعهودخلافأكثير

861المحيحه/4لمالاحاديثصللةا(

(36!)http://www.al-maktabeh.com



)2(.(وحدهلله1()والعصمهالتاويلمن

الىجتاجهنااللهحفظهالألبانىالشيخكلام:قلت

وتفات.

والأحاديثالآياتعليهدلتالذىالمبثاقموضوع:أولا

فياللهحفظهالشيخاصابمماهوالسلفجمهوراليهوذهب

تاكيده.

تخسيرفيالرفعحكملهوأنهالصحابيتفسيرمسالةثانيا:

عدمفيالصحابيتوقفإذنظرالىيحتاجقولالكريمالقرآن

تحميلذلكلأنرفعهعدمعلىدليلأيكفيالتفسيرهذارفع

اللهرسولعلىمناكذبآيكونقدوهذابليقلمالمالصحابي

يخبرناولميرفعهلموالصحابياليهالتفسيرهذانسبةفي()عل!

(.)لق!اللهرسولمنتلقاهمماف!نهتولآالتفسيرفيقالاذاانه

(؟؟ا)س!اللهرسولالىنرفعهاننستجيزفكيف

تعليقاكتبهبعضفياثمارقدنفسههواللهحفظهوالثصيخ

)3(.بالرفعلهلايحكمممافهوصحلوحتىبأنهالآثاربعضعلى

يردالمتعالىاللهرحمهماكثيروابنالقيمابنانثالثا:

)والكمال:فيقالكالكمالشحانهيرصفوانمافاسبلحيركالعم!ةعزوكلالله41صف

لهم.العاعم.هوعزوحلواللهللان!اءسكونن!نماالعم!ةوأماوحد.(لله

الاكق/(/162/المرصع2(

قالطوولتعقبكعدقدحسر.قوسلأنقولوا5:حدكثعلىتعليقهرلكومن3(

الاسراثيلياتمنأنهحيئذفالظاهرموقوتالحدكثأنثت)واراأخر.في

معروتتباههاالموصوموقف"الكتابأهلمحنالمحاكة!نىتلقاهاالتي

أعلم،واللهعقلآأوشرمحأطالفتاراالاالتكدبولاالتمددعدموهو

لمه*لمالفعيفه/2الأصادثلمطلة

(137)
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عماذلكفييخرجاولمسند.بنقد!حتهعدمذكرابلالحديث

كافالحديثثبوتوعدمالنقدمنهجفيالحديثعلماءقرر.

رد..في

حفظهالشيخذكركماالآيهلمعنىلمخالفتهيردا.لمفهما

هذاومثل،عندهمايصحلموانماالمفسدتينالىاشارتهفيالله

للحديث.ردانهفيهيقاللا

معنىذكرادانمالاتحتملهتأويلآالآيةيورلالمانهمارابعا:

الآيه.تحتمله

قدوانماالفهمبهذاينفردالمكثيروابنالقيمابنخامسا:

اللهرحمهتيميهابنالإسلامض!يخأصمهرهمومنغيرهماسبقهما

الآيه.فيكلامبعضنقلتقدمقدوالذي

لايعنيآرائهمبعضفيالمبتدعهبعضموافقةانسادسا:

فليساسلاميهعقائدعقاثدهماصلاناذبدعمفيموافقتهم

اليهذهبومااليهماذهبوابينموافقاتهناكتكونانغريبآ

فيالاتفاقلايعنىالجزئياتفيالالتقاءاذالسلفعلماء

نايلزمناالمبتدعهبهيقولماكلليسانه!لما،الكليات

بالدليل.بطلانهاتضحاذاالانخالفه

ونصرالاحياءالعلماءوحفظالأمواتالأمةعلماءاللهرحم

مبيب.سميعانهدينهبهم

http://www.al-maktabeh.com(؟38)



الثالثالفصلى

بمعناها.وردوماالفطرةأحاديث:الأولالمبحث!

.الفطرةأحاديث:الأولالمطلب5

.الفطرةبمعنىماورد:الثانىالمطلب5

ومناقشتها.الفطرةفىالأقوال:الثانىالمبحث!

وأدلتها.الفطرةفيالأتوال:الأولالمطلب5

هنها.الراجحوبيانالأقوالمناقشة:الثانىالمطلب5

.الأقوالمجمل:الثالثالمطلب5

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بمعناهاوردوماالفطرةاحاديث:الأولالمبحث

!تمايد

.الفطرةأحاديث:الأولالمطلب!

الفطرةبمعنىماورد:الثانىالمطب!

-يرء!،
http://www.al-maktabeh.com



تمايد:

مماالنبويةوالسنةالكريمالقرآنفيالفطرةذكرورد

ابوينبينولدف!ناوالإسلامالدينعلىيولدالانسانانظاهره

غيرأبوينبينولدو)نالطيبةفطرتهعلىاستمرمسلمين

به.يدينانالذيدينهمامنهمايكتسبف!نهمسلمين

سبحانهقولهعزوجلاللهكتابفيوردتالتيوالآية

الناسفطرالتىاللهفطرةحنيفأللدينوجهكإفأقم:وتعالى

الناسأكثرولكنالقيمالدينذلكاللهلخلقلاتبديلعليها

لايعلمون(.

!(:قولهوالحديث

ينصرانهاويهودانهفابواهالفطرةعلىيولدالامولود"مامن

منفيهاتحسونهلجمعاءبهيمةالبهيمةئنتجكمايمجسانهاو

جدطء(.

أمروانها"الفطرة":ذكرفيهماوردوالحديثالآيةفكلا

لايولدالإنسانانعلىيدلمماالآخرىالأديانويخالفمحمود

عزوجل.خالقهمعرفةمنالذهنخالي

علىالمذكورةالفطرةبهذهالمرادفىالعلماءاختلفوقد

ذلك.علىوادلتهالفطرةمعنىفيفهمهمنهملكلعدةأقوال

الفطرهذكرفيهاالتيالأحاديثصأورديليوفيما

.الفطرةبموضوععلاقةلهمماعليهامايدلاوالمذكرره

عليهاالتعقيبثموادلتهمالمسألةفيالعلماءاقوالاوردثم

تعالى.اللهبمشيثةالراجحبيانمع

01ء8؟،
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الأولالمطلب

الفطرةفيالواردةالأحاديث

.هريرةأبيحديث:أولا!

سريع.بنالأسودحديثئانيا:!

الله.عبدبنجابرحديثثالئا:!

)2،؟(
http://www.al-maktabeh.com



هنهاللهرضيهريرةأبيحديث:أولا

الحديثضا-أ

حليثمقا-ب

الأسانيدشجرة-ج

الرواياتمتون-د

)3"؟(
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:هريرةأبيحديثهتن-أ!

قال:عنهاللهرضىهريرةابيعن

.الفطرةعلىيولدالامولودمامن:)()س!اللهرصولفال

بهيمةالبهيمةئتتجكمايمجسانهاوينصرانهاويهودافهفأبوا.

".جدعاءمنفيهاتحسونهل.جمعاء

فطرالتيالله)فطرة:عنهاللهرضيهريرةأبويقولثم

)1(.(القيمالدينذلكاللهلخلقلاتبديلعليهاالناس

عنه:اللهوضىهريرةأبيحدجثطرق-ب!

وهم:اضخاصثمانيةعنهرواه

)،(.)3*أحمد)2*مسلمالبخاريرواه-.سلمهابو-1

ثرابن)6).*أحمدمسلم.روا..المسيببنسعيد-2

)8(.ثواللالكائي)7حبان

ثواللالكائي)9حبانابنرواه.الرحمنعبدبنحميد-3

(.)01

رى/ح/*13/لغاا.ارو(ا

1385/البارى/ح/*ثرصحيح2(

ه*/ملم/ح/8عحيح3(

اح!د/2/3ولمد،(

ه*/ملم/ح/8محيح.(

2/5*/أحمدلممند6(

)الاحان(/ح/128/جانافىعحيح7(

9/الة/ح/ولأهلاعتقادأصولش!83(

(/خثلا)الاحانجانا!قعحيح9(

9//ح/ماالنهأهلاعتقادأمولثرح.؟(

)1،،(http://www.al-maktabeh.com



)2أوالترمذي)اثواحمدمسلمرواه.السمانصالحابو-4

.(،)حبانثوابن)3

)7(ثوأحمد)6).ثرمسلمالبخارى.روا.منبهبنهمام-5

)8(.واللالكائي

)9(.مسلمرواه.يعقوببنالرحمنعبد-6

هـ()1داود).؟ثرابوالموطافىمالكرواه.الأعرج-7

)13(.)2؟*اللالكاثيحبانوابن

.(1،)أحمدروا..ووسطا-8

؟(

)2

)3

)،

)6

)3

)9

.؟(

)12

3؟(

)1،

/ح/58*لمملمصحيح

اهالممادلم2لمل!ندا

اترمدي/ح/38*/سنن

جان/ح/"افىعحيح

لبنارىلمح/9*6/اصحيح

ه*/ملم/ح/8صحيح

المد/2لم،ول

/ح/799/النهأهلامحقادأمولث!ح

ه*/علم/ح/8صحيح

البائز/ه/!لتابالوطلاح/2

داود/خ/ل!"/أكلش!

/خ/+"صبانا!صحح

9/الة/ح/هاأهلاعتقا،أمولح!

المند/خ/6*/

)0،1(
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مرباسنا!اببم

()؟/385؟/خ

)2(2/393/حم

أدم
ابنإبي

خ/9135/)3(!لرأ
68)،(

م/2/)5(!

!)6(2658/22/م

!)7(/2/275/حم سر)8(/2/233
)9(/128/حمانابن

(01)/499اس!حى

\(!)؟/-\/حبانابن
)3؟(ى/599فيالم!

!

)1،(!
)5؟(!/2/181/حم

)16!
/2138!)17

)8؟(!/،؟./2/حم

!يم()91299/حبانابن

الزصي

الزمي

الزهي

الأعثى

)146(

سلمةابو

سيلىبن
المصيب

حبدفي
لرصناب

اب

صالح

!

http://www.al-maktabeh.com



هريراشا!اببم

)02(/9965/خ
،)21(2658/م

)23((/3لأ2/5/حم

)23(/799/المكافي

)،2(/2658/م

موطأ)25(

)26(714،/د
)27((/123/حبانابن

)28(/899اللال!ني

)92(2/316/حم

لذاقا

!رالدديا
العلاء

ممام

الرحمنبد

يمقوببن

ماللى
اس

الأعرجالزناد

لاطدوص!يسلاحماد

)153(

-ابر
لمحريرة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


:الرواياتمتون-د!

فيتتفقتكادعتاللهرضيهريرةأبيحديثروايات

بدل)يشركاف(نحويسيرهكلماتماعداكلماتهاجميع

فيالآيهزيادةأومولود()مامنبدلمولود()كلأو)يمخسانه(

الذينأنتمتكونوا)حتى:عبارهأوبعضدونبعضها

تجدعونها(.

المعنى:فيتزيدكلمتانفيهماوردفقدروايتينماعدا

مسلمينكانا)فإن:وفيهالمسلمرواية:الأولى5

فس!لم(.

(.الملةهذهعلى)يولد:الترمذيرواية:والثانيه5

القلبسلامةهيالفطرةان"الاولى"الروايهمعنىفان

لفظلأنغيرهأواسلامأذلككانسواءاعتقادأيمنوخلوه

كماأبويهمنالاسلاميكتسبالطفلأنعلىيدلالحديث

خلافعلىفهي"الثانيه"الروايةوامافرقولاغيرهيكتسب

الأولى:الرواية

الاضمارةف!نالإسلامم!ةعلىيولدالطفلأنعلىتدلفإنها

)الاسلام(.:يعنيالملةبهذه

)الفطرة(.كلمةعلىأجمعتكلهاالأخرىوالطرق

كمابهاوالمرادتفسيرهافيالعلماءاختلففقدولهذا

.الأقوالذكرفىتعالىاللهبمشميئةسيأتي

)1"8(http://www.al-maktabeh.com



سريعبنالأسودحديث:ثانيا

الحديثمتن-أ

الأسانيدشجرة-ب

السنددراسة-ج

)9،1(
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سريع:بنالأسودحديثمتن-أ!

:قالسريعبنالأسودعن

يومثذالناسفقتلظهرأفأصبت)!(اللهرسولاتيت

اللهرسولذلكفبلغ-%لذريةمرةوقال-الولدانقتلراحتى

:فتال)ع!(

؟إ""الذريةقتلواحتىاليومالقتلجاوزهمأقوام)مابال

(.المشركيناولادهمإنما:الله:)يارسولرجلفقال

:فقال

".المشركيناولادخياركمإن"الا

:قالثم

".ذريةلاتقتلواالاذريةلاتقتلوا"الا

:فال

لسانهاعنهايعربحتىالفطرةعلىتولدنسمة"كل

رواياتأطول)1(هذهاحمدرواهاوينصرانها"يهودانهافابواها

منها.باخصروالأخرىالحديثهذا

فلفظها:حبانابنروايةواما

المش!ركين.اولادخياركم"اوليس

لسانهعنهيعربحتىالاسلامفطرةعلىيولدإلامولودمامن

،لم35لم3لملمدا(1

)001(http://www.al-maktabeh.com



1(.)وبمجسانه"وينصرانهيهودافهفابواه

جان/خ/*ا/ابنمححا(

)؟001(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


صرييبناسنا!الاسر

/3/135)31(حم

)32(/132/حبانابن

دةقطابان

يونسااإ!ساعيل

الري11إبراهيمبنسملم

،152(http://www.al-maktabeh.com



سريع:بنالأسودسنددراسةب-!

منيسمعلموالحسنعنهالبصريالحسنروايةمنالحديث

كما-الآتىالحديثفي-اللهعبدبنجابرمنولاالأسود

والعباسزرعهوأبوأسدبنوبهزحاتموأبوالمدينيابنذكره

والبزارهالدوري

كماضعف""فيها:الحسنومراسيلمرسلاذنفالحديث

)1(.قطنيالدارقال

/2/33/اتهذيب(ا

)301(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


اللهعبدبنجابر:حديث:ثالثا

الحديثمتن-أ

الأسانيدشجرة-ب

السنددراسة-ج

)01،(http://www.al-maktabeh.com



الله:عبدبنجابرحديثمتن-أ!

:()!اللهرسولقال:قالاللهعبدبنجابرعن

ف!ذالسانهعنهيعربحتىالفطرةعلىيولدمولود"كل

احمد)؟(روا.كفورأ"واماضاكرآ)مالسانهعنهأعرب

)2(.واللالكائي

لم3ه3لم/13(الت

الة/ح/999/أهلاعتقا،أعولشرح2(

)001(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


اللهفياسنا!جابر

!ا!7ةالحسنأشابنبمنرابوماشم/3/353/! ..الربيع

999اللالكاني

)156(

http://www.al-maktabeh.com



الله:عبدبنجابرحديثسنددراسةب-!

اللهعبدبنجابرعنالبصريالحسنروايةمنالحديث

الأسودحديثفيذكرهتقدمكماجابرمنيسمعلموالحسن

سريع.بن

)701(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الثانىالمطلب

الفطرةبمعنىماورد!

)801(

http://www.al-maktabeh.com



حماربنعياضحديث:أولا

الحديثمتن-أ

الأسانيدشجرةب

الحديثطرق-ج

المتوندراسة-د

الأسانيددراسةهـ-

)901(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


حمار:بنعياضحديثمتن-أ!

)عل!(اللهرسولانالمجاشعيحماربنعياضحديث-2

خطبته:فييومذات:قال

يوميعلمنيمماماجهلتماعلمكمانامرنيربيإنالا)

هذا:

حلا4عبدآنحلتهماليكل

كلهنمحنفاءعباديخدقتواني

ماعليهموحرمتدينهمعنفاجتالتهمالشياطيناثتهموإنهم

لهم.احللت

؟(.()005سلطانآبهانزلمالمبييشركواانوامرتهم

،/162//أحمدممر2865/ح/ملم.ارو(ا

)016(http://www.al-maktabeh.com



ممافياصنا!عياض

مماذ
هشامفي

2865/مح
اللضل

مويسفي

)لأ(

هشام

السشواني

)2(

قتاده)3(!

محمدفي

)،(عديابي

)5(حم/،/163!

سعيدفي

عر!يهابي

!!

تمهيد

8/كا-75

2864/ح

)6(

)7(ااسماقبن

بكر

)8(مهاجربن

عرف

بيلأعراا

لأللى

يزررفي

حكيم

ا+سرم

يحي

بابربن

)161(

لرحمنعبدا

عانذبن

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


حمار:بنعياضحديثطرقب-

:عياضعنطريقينمنالحديثورد

مسلمأخرجهاقتادةعنهرواهاوهذهمطرفرواية:الأولى

مطرفعن)2(ورواهاأحدهاأحمدأخرجطرقثلاث)1(من

)3(.البرعبدابنأوردهاالبصريالحسنكذلك

)،(البرعبدابنأوردهاعانذبنالرحمنعبدرواية:الثانيه

:المتوندراسة-د!

نوعين:علىالمتقدمهالطرقفيالواردةالمتوناختلفت

والتيقتادةعنالرواياتوهيفقط"حنفاء"فيه:الأول

البر.عبدابنرواهاالتيالحسنوروايةوأحمدمسلمرواها

بنالرحمنعبدروابةوهي"مسلمين"حنفاءفبه:الثافي

البر.عبدابنرواهاالتيعاثذ

:عياضحديثأسانيددراسةهـ-!

بعضوردتولكندراسةالىلاتحتاجمسلمروايات-1

.بيانالىتحتاجقتادةروايةفيالعبارات

صرحاذاثقةوهوالجماعهرجالمناللهرحمهقتادة

"عن:قالوإنمابالسماعيصرحلممسلمعندوهنابالسماع

2865//ح/مححملم(ا

الملمند/4/62ا(2

لتمهيد/8/،7/ا3(

لتمهيد/8/كي/ا(،

(162)http://www.al-maktabeh.com



سماعه.عدميوهممماوهذا

)وقال:قولهسعيدبنيحيطريقنهايةفيمسلماوردولكن

فيمطرفآسمعتقال:قتادةعنشعبهقال:يحيقال:آخرهفي

.مطرفمنالحديثلهذاسماعهيثبتوهذا(الحديثهذا

:قالانهأبيهعنحنبلبنأحمدبناللهعبدأوردوكذلك

فيمطرفآسمعت:قالعن-قتادةسعيدثناسعيدبنثنايحي

الحديث.هذا

.بالسماعتصريحهنقلالذيهو"شعبة"انمسلمروايةففي

أبيابنوهو:"سعيد"ذلكنقلالذيانالمسندوفي

احدهما.فيانقلبالأسمان؟أمروايتانهما.فهلعروبه

.قتادةعنالرواةمنوكلاهماثقةفكلاهماذلكلايضرولكن

ذلك.يخالفماذكراللهرحمهالبرعبدابنولكن

بناللهعبدبنمطرفعنقتادةالحديثهذا:)روىفقال

لأنمطرفمنقتادةيسمعولم-حماربنعياضعنالشخير

ولكنمطرفمناسمعهلم:قالقتادةعنروىيحيبنهمام

الش!خيربناللهعبدبنويزيدالغانرعبدبنعقبة:ثلاثهحدثني

عنالشخيربنمطرفحدثني:يقولكلهمزيادبنوالعلاء

.(...حماربنعياض

يذكرلماللهرحمهالبرعبدابنذكرهاالتيالروايةوهذه

فيماوردبهايعارضأنينبغىفلامخرجهايعرفحتىسندها

الصحيح.

أوردهالذيبسندهالاباسمطرفعنالحسنورواية-2

(163)
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متنها.فيمطرفعنقتادةروايةتوافقوهيالبرعبدابن

بن:"محمدسندهافيعائذبنالرحمنعبدورواية-3

)9(.أحمدتالكمامدلسوهو"اسحاق

فقدمجهوللأنهنافعهغيرلهمهاجر"بن:"بكرومتابعة

)2(وبهذاجهالتهعلىيدلمماعليهوسكتحاتمأبيابنذكره

وفيهااللهرحمهالبرعبدابنأوردهاالتيالطريقهذهأنيتبين

أعلم.واللهتصحلم%)مسلمين"زيادة

رحمهبهاأرادالتيالرواياتبعضالبرعبدابنأوررووقد

.أرادلمالاتنهضولكنهااسحاقابنروايةيقويأنالله

)1

)2

/9/3،/اتهذيب

والتعد"/2/393/البرح

)16،(http://www.al-maktabeh.com



الثانيالمبحث

ومناقشتهاالفطرهفيالاقوال

وأدلتها.الفطرهفيالاقوال:الأولالمطلب

منها.الراجحوبيانالأقوالمناقشة:الثانىالمطلب

)069(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


1(.وأدلتها)الفطرةفيالأقوال:الأولالمطب

:الاسلامهيالفطرة:الأولالقول!

هريرهأبو:بهقالالمفسرينوأكثرالسلفعامةقولوهذا

والزهريوالضحاكالنخعيوابراهيموالحسنومجاهدوعكرمه

)،(.والبخاري)3(حنبلبن)2(وأحمدوقتادة

الأدله:5

شيتمان)اقرأوا:عنهاللهرضيهريرةأبيقول1)5(لملم-1

".عليهاالناسفطرالتيالله؟"فطرة

اللهعن()!النبييحكيهالذيالمتقدمالحديث/2/-2

(.مسلمينحنفاءوبنيهآدمخلقاللهقال:)انأنهعزوجل

يقل:ولم(كلهمحنفاءعباديخلقت:)انيروايةوفي

(.دينهمعنفاجتالتهمالشياطين)فاتتهممسلمين

عنوالميلالاستقامهاللغةفيوهيبالحنيفيهفوصفهم

الىقومهيعبدكانعمالعدولهابراهيمبهسميكماالشيء

عزوجل.اللهعبادة

قصمنهنفذكرالفطرهمن:)خمسالحديث/3/-3

التمهيد/18/73/.فيعبدالراين؟كرهاالأقوالهذ.حميعا-

في/التفير/*/.هـا،/الطبرىباصافيدمارواهاأقوالهم2(

/8/358/العقلتعارف!في/در.تيميهاكلركر.3(

البارى/8/512/صحيح،(

أصحابأوردهاالتيالأدلةحيمبهارقتالمائلينالخطينكنالأرقامهذ..(

ف!نهاعليهسيردالذىالديلمكانوفاقثتهاعليهاالردكدليتينالأقوال

شالىاللهبثي!هالناثةكد!د!لكصتاتي

166()http://www.al-maktabeh.com



(.الاسلامسننمنوهيوالاختتانالشمارب

الثاني:القول!

اللهمعرفةعلىقدرتهمنالمولودعليهاخلقالتيالخلقة

قلبهفيوليسسالمأيولدفهوالمعرفةمبلغبلغاذاعزوجل

عبدابنعزاهالقولوهذاإنكارولامعرفةولاإيمانولاكفر

رجحهوقداحدأيسمولموالنظرالفقهأهلمنجماعةإلىالبر

الله.رحمه

:القولهذاأصحابأدلة5

:تعالقولهومنهالخلقة:هياللغةفيالفطرةان/4/-لأ

خالقهن.1(أي)(والأرضالسمواتفاطرللهالحمد1

..وفيالفطرهعلىيولدمولود:"كلالحديث/لمه-2

سالمة.:يعني"جمعاءبهيمةالبهيمةئنتجكما-اخره

الخلق.كاملةتولدالتيبالبهائممآبنيقلوبفمثل

النقص.منسليمة:أي

إمهاتكمبطونمنأخرجكمإوالله:تعالىقوله/6،-3

المعرفه.منخاليأيولدالطفلانعلى)2(فدل(شيئألاتعلمون

اللهان)ع!(النبيفيهيذكرالذيالحديث/7/-4

استقامةعلىأيحنفاء"عباديخلقت:"انيقالعزوجل

وسلامة.

/فاطر/ا!ه/اسورها(

/أول/78/انخلسورأ2(

167()
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السالم.المستقيم:اللغةفيوالحنيف

1(.)(تعملونماكنتمتجزون)إنما:تعالىقوله/8/-5

ومن(رهينةكسبتبمانفسإكل:تعالىوقوله/9/-6

.بشيءيرتهنلمالعملوقتيبلغلم

رسولأ()2(نبعثحتىمعذبين:أوماكناتعالوقوله/01/-7

الأطفالعنوالقصاصالقوددفععلىالإجماع/11،-8

بذلك.أولىوالآخرة،الدنيافي

الثالث:القول5

والسعادةوالموتالحياةمنعليهااللهابتدأهمالتيالبدأة

.والشقاوة

عزوجلاللهقدرفيهمليجريخلقواانهمبهارادوافكانهم

قولأوكانأنسبنومالكالمباركبناللهعبدبقولشبيهوهذا

البر.عبدابنذكرهكماتركهثمحنبلبنلاحمد

الأدله:5

قولمنذلكويتبينالبدأةالعربكلامفيالفطرة/2؟/-1

السمواتمافاطرادريأكن:المعنهاللهرضيعباسابن

انا:أحدهماقالبئرفييختصماناعرابياناتىحتىوالأرض

عنه:)اللهاللهرضيعليقولوكذلك.....(ابتدأتهاأيفطرتها

.(وسعيدهاشقيهافطرتهاعلىالقلوبجبار

/16/ية1/لطورا8رسو(ا

أ!/ما//10لإصا8سور(2

168()http://www.al-maktabeh.com



هدىفريقآتعودونبدأكم)كما:تعالىوقولهلم/2-13

)1(.(الضلالةعليهمحقوفريقأ

جبيربنوسعيدالقرظيكعببنمحمدفسرهاالآيةوهذه

.والسعادةالشقاوةأي:ومجاهد

فيهم.اللهعلمالىعادوا:العاليهأبووقال

أخذ:)واذتعالىقولهتفسيرفيعمروحديث/14/-3

اللهقال:"خلقأنهلآيه09...ذريتهمظهورهممنآدمبنيمنربك

منهفاخرجظهرهومسحأجلسهثمروحهمنفيهونفخبيدهآدم

اختمثمعملمنشئتبمايعملونللجنةذرأتهمذرأ:فقالذرءآ

".الجنةفادخلهمأعمالهمباحسنلهم

يعملونللنارذرأتهمذرء:فقالذرءأفأخرجظهرهمسحثم

(.النارفأدخلهمأعمالهمبسوءلهماختمثمعملمنشئتبما

.تقدمكماآخربمتنوردوقد

الرابع:القول5

:الميثاقمنهمأخذحينوذلكطائفتينفطرهمقداللهان

.والإيمانالمعرفةعلىفطرتطائفة

والكفر.الانكارعلىفطرتوطائفة

راهويه.بناسحاقالىالقولهذاوينسب

الأدله:5

الصحابهمنجماعةعنوردالميثاقآيةتفسير/15/-1

03/*-/ول1/افلأعراصورا(ا

916()
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بلى(.:قالوا.برلكم)ألست:للذريهقالاللهأنوفيه

طوعآ.قالرهاالسعادةفأهل

كرهآ.قالوهاالشقاوةواهل

فيمناسلم:)ولهتعالىقولهذلكويفسر/16/-2

1(.)(وكرهآطوعآوالأرضالسموات

فريقآتعودونبدأكم)كما:تعالىقولهوكذلك/17/-3

(.الضلالةعليهمحقوفريقأهدى

نااقر،1:عنهاللهرضيهريرةأبيقولوكذلك/18/-4

(.اللهلخلقلاتبديلعليهاالناسفطرالتىالله)فطرة:شئتم

الكفرهنأدمولدعليهاجبلالتيلخلقتهلاتبديلأي

.والإنكاروالمعرفةوالإيمان

أخذ:)وإذتعالقولهتفسيرفجالعلمأهلإجماع/91/-5

الآية.(ذريتهمظهورهممنمآبنيمنربك

علىوأشهدهماستنطقهمالأجسادقبلخلقتالأرواحأنها

أنفسهم.

الخضر:غلاموقصة/02/-6

)الغلام:قالأنه)ض!(النبيعنكعببنأبيروىفقد

."كافرآطبعةيوماللهطبعهالخضر:قتلهالذي

ناالخضرأعلم"زكيةنفسآ:"اقتلتموسىقالفعندما

كافرآهطبعيومطبعقدالطفل

عران/أ!/83/الصرا(ا

،017(http://www.al-maktabeh.com



الغلام:"وامايقراكانانهعباسابنقراءةفيوردوقد

".مؤمنينابواهوكانكافرآفكان

الفطره"علىيولدمولود"كلالحديثمعنىان/21/-7

الدنيا.احكامبذلكأرادأنه

منصبيماتحينعنهااللهرضيعائشةوحديث/22/-8

عليهافرد؟الجنةعصافيرمنعصفورلهطوبى:فقالتالأنطر

الجنةخلقالله)نومايدريك؟ياعائشة)مه:فقال)عل!(النبي

.(اهلهالهاوخلقالناروخلقاهلهالهاوخلق

الخامس:القول5

الىخروجهمقبلعليهماخذالذيالميثاقهيالفطرةان

بلى(قالوابرلكمإأل!ستلهم:عزوجلاللهقالعندماالدنيا

بالربوبية.جميعآلهفاقروا

ليستالمعرفةوهذهالمعرفةتلكعلىمطبوعينيولدونثم

.فطرياقرارولكنهاالمعروفالس!رعيبالايمان

اليهومالالطيبي!وأيدهسلمهبنحمادعنهذاويروون

)1(.القرطبي

الأدله:5

الله"ليقولنخلقهممنسألتهم"ولئن:تعالقوله/*/-1

/9،2/البارى/فتحا(

)171(
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سبحانه.بهواقرارباللهاعتراف1(فهذا)

منالميثاقأخذعلىتدلابتيالآدلهواوردوا/24/-2

الدنيا.الىخروجهمقبلالذربة

:السادسالقول5

ثميكفرفقدوإيمانكفرمنحياتهفئللإنسانمايحدث

العكس.يحدثوقديؤمن

دليل.لهيذكرولماحدالىينسبلمقولوهو

شاءانسياتيوفيماالفطرةفيالواردةالأقوالهيهذه

منها.الراجحوبيانالأقواللهذهمناقشةالله

أية/17/لزخرف/ا6سور(\

(172)http://www.al-maktabeh.com



الثانىالمطلب

هنهاالراجحوبيانالفطرةفيالأقوالمناقشة

(173)
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الراجح:هوالأولالقول!

المرويالقولهوبالاسلامالفطرةفسرالذيالأولالقول

الكتابمنالثمرعيهالأدلهتؤيدهالذيالقولوهوالسلفعن

والسنه.

منجماعةعنالاسلامأوبالدينالفطرةتفسيروردفقد

.الأولالقولفيأسماثهمذكرتقدمكماالسلف

لأقوالهم:عرضيلىوفيما

الناسفطرالتيالله:)فطرةتعالىقوله)1(فيزيدابنقال

وقرأبذلكيقرونجميعاآدممنخلقهمقدالاسلامقال:عليها(

قالثم"شهدنا:"بلىقولهالى.."آدمهبنيمنربكأخذ:"واذ

(بمعد.النبييناللهفبعثواحدةامةالناس:"كاناللهقولفهذا:

)2(.الاسلام:قال"الله:"فطرةمجاهدوعن

قال:عليها،(الناسفطرالتيالله"فطرة:عكرمةوعن

الله.لدينأي:"اللهلخلق%الاتبديلقتادةوعنالاسلام

اللهلدينقال:"اللهلخلقجبير:"لاتبديلبنسعيدوعن

الله.قال:لدين"اللهلخلق"لاتبديل:الضحاكوعن

)3(.اللهلدينقال"اللهلخلق:"لاتبديلالنخعيابراهيموعن

)2

)3

أصلمبنزكدبنالرحمنعدوهو

/8/4+وانقلالعقلتعارفىمباهد/درءعنالطبريسدتييهابنومحح

في/التفير/*/.*ا،/الطبرىالأقوالهذ.أورد
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)1(البصريالحسنالىكذلكالقولهذاالبرعبدابنوعزا

الله.لدين":اللهلخلق"لاتبديل)باب::البخاريوقال

)2()الاسلام(:والفطرة.الأوليندين"الأولين"خلق

وجهكالذيالوجهنحووجهك:)فسدداللهرحمهالطبري.وقال

الدين.وهيلطاعتهيامحمدربكاليه

وطاعته.لدينهمستقيمآ:يقول""حنيفآ

التياللهصنعة:يقولعليها(الناسفطرالتياللهأفطرة

.(عليهاالناسخلق

حنيفاللدينوجهك:إفاقمتعالىقولهفيالقرطبيوقال

(.اللهفطرة

وجههبإقامةأمر)!(للنبي(وجهكب:)أقم)والخطاب

دين:وهو(القيمللدينوجهكقال:)فاقمكماالمستقيمللدين

.الإسلام

فيالجدعلىوالقوةالمقصدتقديم:هو:الوجهواقامة

الدين.أعمال

واشرفهالإنسانحواسجامعلأنهبالذكرالوجهوخص

التاويل.أهلباتفاقأمتهالخطابهذافيودخل

علىواستمروجهك:)فسددتعالى:)يقولكثيرابنوقال

هداكالتيإبراهيمملةالحنيفيهمنلكاللهضمرعهالذيالدين

1(التمهيد/ها/*/

الارى/8/512/فتحمعالخاريمحيح2(
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فطرتكلازمذلكمعوأنتالكمالغايةلكوكملهالهاالله

معرفتهعلىخلقهفطرفإنهعليهاالخلقفطرالتيالسليمه

)1(.(غيرهإلهلاوأنهوتوحيده

السلف.علماءأقوالبعضهذه

علىأجمعواقدالسلفأناللهرحمهالبرعبدابنذكروقد

التفسير.هذا

قالوا:ههنا:الإسلام:الفطرةآخرون:)وقالاللهرحمهقال

قدبالتاويلالعلمأهلمنالسلفعامةعندالمعروفوهو

الناسفطرالتياللهإفطرة:عزوجلاللهقولفيأجمعوا

)2(.(:الاسلاماللهدين"الله"فطرة:قالواأنعلىعليها(

الراجح.القولهووهذا

الأخرىالأقوالمناقشصةخلالمنتعالىاللهبمث!يئةوسيتبين

.القولهذاترجيحوجه

الثاني:القولمناقشة5

:احتمالانلهالقولهذا

وليسمعرفةأيمنخاليأيولدالطفلأنأرادأنه:أحدهما

والكفر.الإيمانيقبلوإنماالكفرعلىالايمانمايرجحالقلبفي

مردودهفهذا

عليه.يردوالحديثالآيةمعنىلأنوذلك

وأنهاممدوحهفطرةانهاوبينتالفطرةمدحتقدفالآية

كعير/3/432/ابنتنيرا(

التمهيد/8/كي/2(
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والقبولالخلومسالةعلىزائدشيءبهايكنلمولوالقيمالدين

مدحأ.استحقتلما

يقابلفإنهفسادمنللقلبمايحدثجعلفقدالحديثوأما

انحرافبدونبقاءهوأنمحمودشيءالفطرةأنعلىفدلالفطرة

الخلومسالةعلىزائدشيءذلكأنعلىفدلفطرةيسمى

.والقبول

كونهعلىزائدآشيئأالفطرةفيأنأرادأنهوثانيهما:

شميأواسلامآذلكسميوسواةوالإيمانللكفرقابلأأوخاليا

.النصوصعليهدلتالذيهوهذافانمعرفة

القولبهذاارادإنالقائل:)هذااللهرحمهتيميهابنقال

الفطرةتكونأنغيرمنوالانكارالمعرفةمنخالينخلقراأنهم

كتابةيقبلالذيكاللوحالقلبيكونبلمنهماواحدآتقتضي

وهذا-للآخرمنهأقبللأحدهماهوولي!الكفروكتابةالايمان

حينئذلأنه،فاسدقولفهذا-الكلامظاهربهيشعرالذيهو

والتهويدوالانكارالمعرفهبينالفطرةالىبالنسبةلافرق

.الأسباببحسبذلكوانماوالاسلاموالتنصير

وينصرانهويهودانهيسلمانهفابواه:يقالأنينبفىفكان

وبمجسانه.

الاسلامدونالفاسدةالمللوذكريكفرانهابويهأنذكرفلما

الكفر(.حكمغيرمنفصلبسببذلكحصولفيحكمهأنعلم

والمذمومللممدوحقابلأماكانكل:)وبالجملةقالأنالى

؟)فاقميقولتعالىواللهذمأولامدحايستحقلمالسواءعلى
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لاتبديلعليهاالناسفطرالتياللهفطرةحنيفآللدينوجهك

(.اللهلخلق

عليها.الناسفطرالتيفطرتهبلزومفأمره

ولاذم(مدحفيهالايكونفكيف

السليمه)الفطرةأنوهوالثانيالاحتمالاللهرحمهذكرثم

فىوأسهب(الإنكارعلىالمعرفةلاختارتصحتهامعتركتلو

منالمعرفةتستلزمالتىهيالمرادةالفطرةأنليبينتفصيله

.القولهذامعنىفى.)1(هذاخارجيسببغير

علىلاتدلفهيالقولهذاأصحابأوردهاالتيالأدلةوأما

يلى:فيماذلكوبيانالمراد

الخلقةأصلهي"الفطره":أنعلىباللغةاستدل/4/-1

عليها.خلقواالتي

حالوصفعزوجلاللهأنمنأكثرفيهليسالمعنىوهذا

هذاعلىزيادةفيهاالآيةولكنالخلقةايبالفطرةالولادة

كالاتي:الآيةمعنىفانالمعنى

الخلقة-أي-الفطرةعلىاستقم)يامحمد:وجلعزيقول

المستقيم.الدينفإنهاعليهاالناسخلقالتي

بانهاالفطرةووصفالفطرةبأنهالدينعزوجلاللهفوصف

الدين.

"."الدين:هيهناالفطرةأنعلىذلكفدل

/8/،44/451/وانقلالعتلتعارفىدرءا(
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انه:ذكرواكماليسفمعناهالحديثواما-/2/5

عليهايعرضلماوالتهيوءالقبولوهيالسلامةأناذ"السلام!"

يذكرلىالحديثإنثمذمأولامدحآلايستحقوايمانكفرمن

الأخرىالمللذكروإنمامسلمينأبواهكانمناليهيصيرما

وقدأطكذلكالإسلاملذكرالقبولالمرادكانولوالمنحرفه

ناعلىيدلذلكف!نالإسلاميذكرولمالأخرىالمللذكر

.اسلامفيهالقلب

بالبهيمةشبهها)ء!()فالنبي:اللهرحمهتيميةابنقال

الأنفبجدعالكفرمنعليهايطرأماوشبهالخلقالمجتمعة

تكونفكيفمذمومونقصانهامحمودلهاكماأنومعلوموالأذن

شيخكلامفيتقدموقد(مذمومةولالامحمودةالنقصقبل

.إيضاحمزلدالاسلام

بطونمنأخرجكم:)واللهتعالىبقولهاستدلوا-/3/6

.(شيئآلاتعلمونإمهاتكم

ذلكومنشيئآلايعلمولادتهعندالإفسانأنتخبرالآيةفهذه

.والنكرانوالمعرفةوالإيمانالكفر

واالدينعلىيولدالمولودبانالقاثلينف!نصحيحوهذا

ويعرفهذلكيعلمولادتهحينالطفلانمرادهمليسالمعرفةعلى

عاقل.لايقولهذلكف!ن

معتنمووهيالمعرفةتستوجبالفطرةأنالمرادولكن

ذلك.بحسبوتزيدومشاعرهوعقلهجسمهنماكلماصاحبها

مولود:"كلقولهأن)ومعلوم:اللهرحمهتيميهابنقال
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عارفآيكونولادتهحينأنهبهالمرادليس"الفطرهعلىيولد

ذلك(يعقلبحيثلهموحدآبالله

ذلكتقتضيالفطرةعلىولادتهولكن):قالأنالى

منحصلوالإرادةالعلمقوةفيهحصلفكلمابحسبهاوتستوجبه

)1(.ذلك(يناسبمالهومحبتهابربهامعرفتها

ربهعن)كل!(النبييحكيهبمااستدلالهموأما-/4/7

حنفاء.عباديخلقت:)انيعزوجل

.مايريدونعلىلايدلالحديثفان

حالعلىعبادهخلقعزوجلاللهأنالحديثأثبتفقد

.الحالذلكعنوأضلتهمحرفتهمالشياطينإنثممعين

عزوجلللهمرضيأكانعليهكانواالذيالحالأنعلىفدل

.غيرهالىالناسفاضلتعنهراضيةتكنلمالشياطينوأن

:"كلالسابقالحديثفيالواردالمعنىيثبتالمعنىوهذا

".الخ000005يهودانهفابواهالفطر،علىيولدمولود

هيوالشمياطينابا،همأضلتهموهناالشياطينأضلتهمفهناك

الحالين.كلافيالموسوسة

ماكنتمتجزون:)إنماتعالىاللهبقولواستدلالهم-/5/8

(.تعملون

عزوجلاللهأعدهالذيالجزاءعنتتحدثالآيةفإن

نمرأ.وإنخيرآانللعاملين

هـ461//8/،6العقلتعارف!!رها(
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والتيالمولردعليهايولدالتيالفطرةعنهناوالمسأك

.جزاءعليهالايترتب

منالامسلملاينكرهحقفهذابالأعمالالجزاءارتباطوأما

الباطله.الفرقمنشذ

للمساله.شاهداذنالآيةفيفليمى

!بتبمانفس)كل:تعالىقولهوكذلك9/-لم6

.ماتقدمنحوعلى(رهينة

نبعثحثىمعذبين)وماكنا:تعالىقولهوكذلك-/7/01

اللهلمحبةو!ستلزمةمقتضيةالفطرةكانتوإنفإنهرسولأ(

اليه9يبعثلمأحدآلايعذبعزوجلاللهف!نوعبادتهعزوجل

ويقيممنهااللهارادهمالهاويفصلالفطرةتلكيقودرسولأ

عليها.الحجة

ومعناهاهالفطرهبمسالةلهلاعلاقةوهذا

.وثوابعقابعليهايترتبالفطرةإناحديقللمفانه

العقودهدفععلىالإجماعوأما11/-لم8

معرفةلديهمكانتوإنمكلفينليسواالاطفاللأنذلكفان

جزاةولاتكليفآعليهايرتبلمعزوجلاللهلأنالدينوفطرة

ومحبتهشريعتهومعرفةدينهقبولعلىللإنسانمعينةجعلهاوإنما

لقبولها.ودافعةلها

علىالقولهذااصحاببهاستدلماأنيتبينوبهذا

.ادعوهلمالايصلحللفطرةتفسيرهم

)181(
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الثالث:القولىمناقشة!

فيهووإنماللفطرةتفسيرآليسالقولهذا:أولا5

القدر.إثبات

والموتوالحياةوالشقاوةللسعادةخلقواالناسفكون

حق.نفسهفيوهذانزاعفيهاليسمسالة

عزوجلاللهمدحهاالتي"الفطرة"معنىهوهلولكن

(.)عت!غاللهرسولومدحها

والحياةوالشقاوةللسعادةالناسخلقمنماذكروههلثم

؟.يغيرهماذاوإلى؟يغيرهانأحديستطيعوالموت

فإنهاالمخلوقاتكلعلىينطبقهذاقولهممعنىإنثم

نأمعلهم؟هذهفطرةفايوالموتللحياةخلقتجميعآ

.مآبنيفيوردالحديث

مولودكلأنالقولهذا:)حقيقةاللهرحمهتيميةابنقال

ناومعلوم،اليهصائرأنهاللهعلمفيماسبقعلىيولدف!نه

المثابة.بهذهالمخلوقاتجميع

لهااللهعلمفيماسبقعلىمولودةهيالبهائمفجميع

لها.اللهعلمفيماسبقعلىمخلوقةوالأثصجار

(182)
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ى)1(1(الفطرهعلىمخلوتأخلوقكلفيكرنوحينثذ

قولهم.على

يلي:فيماعليهاالردفبيانالأدلةأماثانيا:5

فيدلالتهعدمبيانتقدماللفريبالمعنىاستدلالهم-/1/12

السابق.القول

هدىفريقآتعودونبدأكم)كما:تعالىوقوله-/2/13

(.الضلالةعليهمحقوفريقأ

:وقدرهعزوجلاللهقدرةعنكذلكتتحدثالآيةهذه

منخلقكمانهكماأي(تعودونبدأكم:)كماتعالفقوله

وهلاككمموتكمبعديخلقكمعزوجلفإنهشيئآتكونواولمقبل

سبحانه.شيءيعجزهولا

(.موتكمبعد)يحييكم:مجاهدقال

شيثآتكونواولمبدأكم)كما:البصريالحسنوقال

(.القيامةيوميحييكمثميميتكمكذلكفأحياكم

)2(.القولهذاجرلرابنورجح

الذيعزوجلاللهقدرعنيتحدثفإنهالثانيالآيةشطروأما

العباد.علىسبق

خلققبلالخلائقمقاديرقدرقدوتعالىسبحانهاللهفإن

خلقه.فيماضالقدروهذاسنهألفبخمسينوالإرضالسموات

والضلالة.للهدايةأسبابأعزوجلاللهجعلوقد

/8/387/وانقلالعقلتعارفىدر.\(

الطبرى/12/385/تف!ير2(
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ولذلكعزوجلاللهفضلمنفإنهاوالتوفيقالهدايةفاما

هدي"."فريقآ:فقالاليهنس!بها

فقالالشيطانواتباععملهمالىنسبهفقدالضلالواما

أولياءالثصياطيناتخذواإنهمالضلالةعليهمحق:"وفريقأتعالى

".مهتدونأنهمويحسبوناللهدونمن

علمهمنسبقعماثنارهجلالخبرابتدأ:)ثمجريرابنقال

فريقآمنهماللههدى:فقالقضارهفيهمبهوجرىخلقهفي

الضلالةمنهمفريقعلىوحقمهتدونفهمالأعماللصالحفوفقهم

1(.)(وليآاللهدونمنالثميطانوباتخاذهموالرشادالهديعن

وآيةالآيةهذهتفسيرنهايةفياللهرحمهكثيرابنوذكر

التىاللهفطرةحنيفآللدينوجهك:)فاقمتعالىقولهوهيالروم

:)ووجهفقالبينهماالجمعوجهذكرثمعليها(الناسفطر

فيوكافرمؤمنمنهمليكونخلقهمتعالىأنههذاعلىالجمع

وتوحيدهمعرفتهعلىكلهمالخلقفطرقدكانوإنالحالثاني

فيوجعلبذلكالميثاقعليهمأخذكماغيرهلاإلهبأنهوالعلم

ومنهمشقيأمنهمأنقدرهذاومعوفطرهمغرائزهم

سعيدآ..ه..()2(.

آيةتفسرأنهامنمرادهمعلىلاتدلالآيةأنيتبينوبهذا

.الروم

كذلكفإنهالميثاقآيةتفسيرفيعمرحديثوأما-/3/14

/12/387/الطبريتف!يرا(

كثير/2/902/اينتفير2(
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فيقدرهجرىقدعزوجلاللهوأنالخلقفيالقدرمسألةيقرر

بينخلافهذافيوليسىالدنياالىيخرجهمأنقبلالخلق

ا!حديثفيالتيالفطرةلمعنىتفسيرآليسولكنهالمسلمين

اكساقرارعلىوالاشهادالميثاقإثباتالفاظهبعضفيبل؟

بخالقهم.

.تقدمفيماوأسانيدهبالفاظهالحديثويراجع

.الفطرةتفسيرفيالقولهذاصحةعدميتبينوبهذا

)018(
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الرابع:القولمناقشة!

الأخبارمنلإنهبالنقلالالايملممماالقولهذا:أولا5

صحيح.دليلذلكفييثبتولمالاجتهادمسائلمنوليس

الأدله::ثانيا5

هذهتفسيرفيالصحابهمنجماعةعنأوردهما-/1/15

الى.(...ذريتهمظهورهممنمآبنيمنربكأخذأوإذ:الآية

الآيه.آخر

الصحابهمنوناسمسعودوابنعباسابنعنحديثآفذكر

فقالالميثاقمنهم:)أخذاللهانوفيهآدمذريةاخرجاللهان

وطاثفةطاثعينطائفةفأطاعه"بلىقالوا؟برلكم(:)الست

.(....التقيهوجهعلىكارهين

يعرفوهوألاآدمولدمنأحدفليس::)قالواالأثروفي

(.ربهاللهأن

وهذا(أصحابهعنالسري)عنفإنهضعيفالاثرهذاسند

)ابو:أصحابهقالالبرعبدابنكانوإنمجاهيلالىإسناد

عنهروىمنيحددلمالسريلكين(الخ000صالحابيوعنمالك

الأثر.ردفيكافوهذاالأثر

منأحدعنالقولهذاوروداللهرحمهتيميهابننفىولهذا

الإقرارذلكفيإنهم:القاثلقول:)وأمااللهرحمهفقالالسلف

فيماالسلفمنأحدعنينقللمفهذاوكارهطائعالىانقسموا

عنبكاملهاللهرحمهأوردهثم(تفسيرهفيالسديعنالاأعلم
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السري)1(.

والأرضالسمواتفيمنأسلم:)ولهالآيةوأمالم-/216

.(وكرهآطوعآ

مذااصحابأوردهاالذيالمعنىمنأشملالآيةمفهومف!ن

منالمخلوقاتجميعخضوععنتتحدثانهاإذأجلهمنالقول

للهوغيرهموشياطينوجنوملكوانسانونباتوحيوانجماد

جانبالىوقدرهوقضائهلحكمهواستسلامهموذلهمعزوجل

به.يعملممنالشرعيالاسلام

والارضالسمواتفيمنخشع:)ولهاللهرحمهالطبريقال

ب!خلاصلهوانقادالرلوبيةبإفرادلهوأقربالعبوديهلهفخضع

()2(.والألوهبهالنوحبد

وذلكوخضعوانقاداستسلم:)أ!اللهرحمهالقرطبيوقال

نالايقدرماعلىمجبوللأنهمستسلممنقادفهومخلوقكل

عنه()3(.يخرج

يسلمفبعضهمحالاتهماختلفتوإنالجميعإسلامتثبتفالآية

كرهآ.يسلموبعضهمطوعآ

لها.تفسيرآهنااوردتالتيالفطرهمسألةمنأعمإذنفالآية

تقدم.....(تعودونبدأكم)كما:تعالىوقوله-/3/17

معناها.بيان

شئتمإن:)اقرواعنهاللهرضيهريرةأبيوقول18/-لم4

/8/*4/وانقلالعتلتعارف!درها(

اتنير/6/،56/.2(

القرلجي/4/82/تف!ير3(
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الآيه".0000(عليهاالناسفطرالتيالله:)فطرة

روايتهعقبأوردهعنهاللهرضيهريرةلابيالقولهذا

والذيالحديثمعنىاثباتمنأكثرفيهوليسالفطرةلحديث

.الخلافمحلهو

نامنالقولهذاأصحاببهفسرهالذيالتفسيروأما

منآدمولدعليهاجبلالتيلخلقتهالاتبديلالآيه:منالمراد

عليه.لاتدلالآيهفإنوالانكار(والمعرفةوالإيمانالكفر

أولفيكمادينأعزوجلاللهسماهاقدهناالفطرةفإن

آخرها:والآيه

فطرالتياللهفطرةحنيفآللدينوجهك:)فاقمتعالقال

(.القيمالدينذلكاللهلخلقتبديللاعليهاالناس

:)الكفرمعناهاويكونالدينبانهاالفطرةتوصففكيف

يستقيمبان)كل!(النبيويؤمروالانكار(والمعرفهوالايمان

عليها؟إ.

معناها.فيالمفسرينكلامتقدموقد

بهااللهأمرمحمودهفطرة:)فهذهاللهرحمهتيميهابنقال

وهلبها؟(تعالىاللهأمرمعوإيمانكفرفيهايكونفكيفنبيه

بالكفر؟ا()1(.قطتعالىاللهيامر

)وإذ:تعالىقولهتفسيرفيالعلماهلإجماعقولهم5-/91/

الآية(ذريتهمظهورهممنآدمبنيهنربكأخذ

علىواضمهدهماستنطقهمالأجسادبلخلقتالأرواحإنها

والعتل/8/*4/انقلتعارفىدرها(
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انفسهم

اختلافمنتقدمكمااجماعآليسالتفسيرهذاإنأولأ:

تفسيرها.فيالعلماء

الذيالمعنىيذكروالمبذلكالقائلينجمهورإنثانيأ:

جميعآلهاقرواإنهمقالوا:بلالقولهذاأصحابادعاه

بهااقروبعضهمطوعآبهاأقربعضهمأنيذكرواولمبالرلوبيه

كرهآ.

الآثارمنتكونقدبلتصحلمآثارفيذلكوردوإنما

الاسرائيليه.

السابقالقولفيذلكبيانتقدموقد

النبيوقولالفلاممعالخضربقصةاستشمهادهموأمالم602-لم

كافرأ(طبعهيوماللهطبعهالخضر:قتلهالذي)الغلام:!!

مؤمنين(أبواهوكانكافرأفكانالغلام)وأما:عباسابنوقرآءة

ياتي:فيمافبيانها

لامماوهوالقدرإثباتمنأكثرفيهليسالحديثأولأ:

سعيدأ(أو)شقيأ:يكتبيولدأنقبلالإنسانفإنفيهنزاع

فيه.نزاعلاوهذا

بعدالناسقلوبفيتوجدالتيالفطرةفيالنزاعولكن

نإضنكاعيشةويعيشربهالانسانبهايعرفوالتيالولادة

خالفها.

فطرتهفيعزوجلاللهأودعهماأنإلاواستكبركفروإنفهو

الحقيقهلهتتضحوقدوضلالكفرمناختارهمايخالف

عنتعالىقالكماوالإعراضالكفريختارأنهإلاويدركها

(918)
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وعلوأ(ظلمآانفسهمواستيقنتهابها)وجحدوا:واتباعهفرعون

الظالمينولكنيكذبونكلاأف!نهم:قريشكفارعنوقال

.(يجحدوناللهبآيات

سنبلغإذابكفرهعزوجلاللهعلمممنالفلامفكون

فأمرأبويهكفرفيسببألكانعاشلوأنهسبحانهوعلمالتكليف

الفطرةانإذ"فطرة"يسمىلافهذاالمؤمنبنبابويهرحمةبقتله

واثباتله!االمدحمعرضفيوالسنهالقرآنفيوردتقد

.الناسلكلعمومها

علمبهسبقماعلىيجريف!نهوالإيمانالكفراختيارواما

.وقدرهالله

تجريف!نها!حيحهكانتوإنفهيعباسابنقراءةوأما

التفسير.مجري

لكانعاشلولأنهكافرعزوجلاللهعلمفيالفلامفان

كذلك.

فظهرالكفراختارقدوأنهالتكليفسنبلغقدكانانهاو

وأالايمانعلىالكفرطريقهوواختارفيهعزوجلاللهعلم

السن.هذابلوغقبلاختاره

ناإماالخضر:قتلهالذي)فالغلام:اللهرحمهتيميهابنقال

قتله.فيجوزالبلوغبعدكفربالغآكافرأيكون

الشريعهتلكفيقتلهوجازالبلوغقبلكافرأيكونأنوإما

فيالكافرالصبييقتلكمادينهماعنابويه؟يفتنلئلاوقتل

(.بالقتلإلاالمسلمينعنضررهيندفعلمإذاديننا

سبقولكنأصلآبعديكفرلمالغلامذلككان)وإنقال:ثم
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كفر.بلغإذاانهالعلمفي

كافرأ.يصيرانقبلقتلانهيبينايضآفهذا

1(.)(لشرهدفعأقتلإنه:يقولهذاقالومن

(الفطرةعلىيولدمولودإكلالحديثإنقولهم7-/21/

الدنيا.أحكامبهأريد

انهإلاالدنيافيالأطفالأحكاممنهيؤخذكانوإنالحديث

فحسب.ذلكلأجليردلم

"الفطرة"علىيولدونالأطفالجميعأنذكرالحديثف!ن

ولممسلمينغيرأبواهكانإذاالتغييرلهيحدثماذكرثم

منهيفهممماالمسلمينالأبوينبينلهيحدثمايذكر

منالظاهرالمعنىهووهذا"الاسلام،(بها:أربد"الفطرة"أن:

الحديث.

الاسلاميذكرولمالفطرةذكربعدالأخرىالمللذكرفقد

.الإسلامهى""الفطرةأن:فعرف

المعنى.هذاويبينيرضحالحديثلهذاشرحمنتقدموما

اشملالمعنىوإنمافقطالدنيااحكاممنهالمرادليسإذن

ذلك.من

منعصفورله)طوبى:قالتعندماعائشهحديث8-/22/

عليها.ة!النبيوإنكار(الجنهعصافير

خلقعزوجلاللهأنذكروإنماالفطرةيبينمافيهليس

أهلأ.وللنارأهلآللجنه

/8/28!*،/وانقلالمقلتعارفىدرها(
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.القلوبفيمعرفةوجرديمنعلاولكنهفيهخلافلاوهذا

وردتوقدالمطلوبعلىدليلفيهليسفالحديث

وهوللطفلوالسعادةالشقاءيكتبالملكأنعلىتدلالأحاديث

أمه.بطنفي

الله)فطرةقال:عزوجلاللهلأنللفطرةتغييرأذلكوليس

وتعالىسبحانهفذكر(اللهلخلقتبديللاعليهاالناسفطرالتي

كانوإنالقلوبفييبقىوأنهيبدللاالفطرةهوالذيخلقهان

وكفر.ضلقدصاحبه
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الخامس:القول

هلبيانهوالمطلوبإذالأولالقولمنقريبالقولهذا

المعرفهانيثبتالقولوهذالا؟امفطريهعزوجلاللهمعرفة

فطريه.

كلانفيالأولالقوليحققالقول)فهذا:تيميهابنقمالى

)1(.(بهوالاقرارباللهالمعرفههيالتيالفطرةعلىمولود

:السادسالقول

منقريبومعناهدليلآالبرعبدابنلهيوردلمالقولوهذا

ليتحققخلقواالعبادوانعزوجلاللهقدريثبتالذيالثالث

.وإيمانكفرمناللهقدرمنهم

عليه.الردتقدموقد

/8/.كو/وانقلالعقلتعارفىدرءا(
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الثالثالمطب

الفطرةفيالأقوالمجمل
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:الفطرةفيالأقوالمجمل:الثالثالمطلب

:اتجهاهاتثلاثةإلىالماضيهالستهالأقوالتنتهي

"الخامس"و:""الأول:القولينيجمع:الأولالاتجاه

.الإسلامهيالفطرةأنففيهالأولفأما

منعزوجلاللهأخذهماهي:الفطرةأنففيهالخام!وأما

تلكاليست:يقولونكانواوإنالدنياإلىخروجهمقبلالميثاق

الطبيعهمنإقرارولكنهبإيمانالإقرارذلكولاب!يمانالمعرفه

()1(.قلوبهمألزمهافطرةللرب

الابمانيحرفالعبدأنأهلهيريدلا:الأولالقولف!ن

تعلم.بدونالشرعي

فطرةعلىولدإنهقيل)وإذا:اللهرحمهتيميهابنقال

خرجحينأنهبهالمرادفليسذلكونحوحنيفآخلقأوالاسلام

)والله:يقولتعالىاللهفإنويريدهالدينهذايعلمأمهبطنمن

فطرتهولكنشيثأ()2(.تعلمونلاأمهاتكمبطونمنأخرجكم

)3(.(ومحبتهلمعرفتهالإسلاملدينموجبةمقتضية

القوليحققالقول)فهذاالخاسى:القولإيرادبعدوقال

باللهالمعرفههيالتيالفطرةعلىيولدمولودكلأنفيالأول

به.والاقرار

حينالولادةقبللهمحصلقدكانذلكأنزيادةوفيه

.آدم!لبمناستخرجوا

)2

)3

اتمهيد/18/،/

78/أية/نحل/اسورا

وانتل/8/383/العقلتعارفىدرء
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)1(.(بذلكالحديثفي(اللهأفطرةفسروا:وقد

.متقارباناذنفالقولان

الذيالتولوهوفقطالثانيالقولهو:الثانيالاتجاه

بالسلامة.الفطرةيفسر

"الرابع"و:""الثالث:الأقوال:الثالثالاتجإه

وانبالقدر""الفطرةتفسر:جميعأانهاإذ""السادسو:

خلقه.فينافذةعزوجلاللهمشيئة

الحياهمنعليهااللهابتداهمالتي)البدأة:الثالثفالقول

.والشقاوةوالسعادةوالموت

علىوالإنكارالمعرنةعلىنطرهمالله)إن:الرابعوالقول

(والإيمانالكفر

يريدمماإليهالخلققلوباللهيقلب)ما:السادسوالقول

وكذلكمؤمنآ...(فيموتيؤمنثمالعبديكفرفقدويشاء

العكس.

إليهالخلقسيصيرمابانهاالفطرةتفسركلهاالأقوالفهذه

"المعرفهاو:"والشقاوةوالسعادةوالموت"الحياةمن:

إليه"الخلققلوباللهيقلبو:"ما"والإيمانوالكفروالانكار

علىالردبذلكارادتوكانهاالقدربهجرىماتثبتكلهافهي

كفرأولاإيمانآالعبدفييخلقلماللهأنيزعمونالذينالقدريه

فيهم.اللهفعلتاثيربدونأفعالهميخلقونالذينهمالعبادوأن

.للفطرةتفسيرأليستولكنحققضيهفهذه

/8/.ول/والنقلالعتلتعارفى،رها(
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علمإثباتمنالأقوالهذهفي)ما:اللهرحمهتيميطابنقال

محالةلاحقذلكالىيصيرونالخلقوأنالسابقوقدرهالله

ذلككونواماالأمهسلفوإجماعوالسنةالكتابعليهدلكما

"1(.موضوعههذاليسآخرمقامفهذاالأيةتفسيز

/8/413/وانقلالعقلتعارفىدر+ا(
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الرابعالفصل

المعرفهمنالممحمينموقف

ذلكعل!المترتبهوالمفاسد

المتكلمين.عندعزوجلاللهمعرفة:الأولالمبحث

فيالمتكلمينهنهجعل!المترتبةالمسائل:الثانيالمبحث

المعرفة.
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الأولى:المبحث

الممحمين.عندعزوجلاللهمعرفة

تمايد

نظريةالمتكلمينعندعزوجلاللهمعرفة:الأولالمطلب

المدعمينعندالعبادعل!واجباول:الثانيالمطلب

عندالمعرفهبهتتحققالذيالمنهج:الثالثالمطلب

المتكلمين

المقلدإيمان:الرابعالمطلب

991()
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و"الميثاق"مسالتيعلىالشرعيةالأدلةعرضبعد

فيقلبية"معرفة"وجودعلىكلاهماتدلانواللتان""الفطرة

ماومعرفةإليهوالتقربعبادتهعلىتحملهمبخالقهمالعبادقلوب

التوافقلوجودنبوتهمعلىالحجهقيامبمجردالأنبياءبهياتيهم

"الفطرة"منقلوبهمفيماوبينإليهيدعونمابينوالتطابق

ولادتهم.بعدمنواماالحاليخلقهمقبلمنإمافيهاالمودعة

النبويهوالسنةالكريمالقرآنفيوردتقدالحقيقةوهذه

والجماعة.السنةاهلائمةمنالأمةعلماءوقررهاتقدمكما

الانسانانوزعمواالحقيقةهذهأنكرواالكلاماهلولكن

برلهتعريفالىيحتاجوانهالمعرفهتلكمنشيئقلبهفيليس

مبتدعةكلاميةطرقآاحدثواثمال!تكليفسنبلوغهمنذوخالقه

بخالقه.لتعريفه

سياتيكماوعقيدتهاالأمةعلىصيئةآثارعنهنتجمما

تعالى.اللهبمشيئةبيانه

وآثارومناهجهمالكلاميينلموقفموجزعرضيليوفيما

كانتماوالتيويوضحهاالحقيقةهذهيبينمماكلهذلك

والجماعة.السنةأهلالسلفبمنهجالتزمواانهملولتوجد
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الأولالمطب

نظريةالمتكلمينعندتعالىاللهمعرفة
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نظرية:المتكلمينعندتعالىاللهمعرفة:الأولىالمطلب

اينظريةبلفطريةليستالمتكلمينعندعزوجلاللهمعرفة

فيالنظرقبلوتعالىسبحانهللخالقمعرفةالقلوبفييوجدلا

إلىميلفيهايكونلااولىبابومنوالنفسيه،الكونيهالآيات

وتعظيمه.محبتهأوعزوجلاللهعبادة

الشخصعلىيوجبونماأولالمتكلمينفإنولهذا

بداياتفياختلافعلىعزوجلاللهمعرفةأي"المعرفة"

لظنهمالاجماعالوجوبذلكعلىويحكونسياتيكماالمعرفة

حتىصحيحغيرالإجماعزعمفإنوإلاإجماعيةقضيةذلكان

ووافقذلكفيخالفمنفيهمف!نالمتكلمينإجماعأرادوالو

فطرية.انهاعلىالسلف

فرضمااولهوالنظرأنذكرانبعدالباقلانيبكرابوقال

معلومغيروتعالىسبحانهالأنهفال:عبادهعلىعزوجلالله

ماعلىوكونهوجودهيعلموإنمابالحواسمشاهدولاباضطرار

1(.()الباهرةوالبراهينالظاهرةبالأدلةأفعالهتقضيه

التيبالأدلةيعرفوإنمامعروفغيرعزوجلأنهيذكرفهو

وتعالى.سبحانهعليهبهايستدل

وإنماالمعرفةعلىمفطورةليستالقلوبانيعنيوذلك

.بالاستدلالتنشاالمعرفة

معرفةوجوبعلىالعلماء)اجمع:الجونيالمعاليابوقال

الإنمات/*/(ا
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()1(.تعالىالله

()2(.شرعأواجبتعالىاللهمعرفةفيالايجي:)النظروقال

نقل)وفي:بقولهالجوينيقولعلىحجرابنوعلق

فيالاجماعجماعةنقلحتىطويلةومنازعةكبيرنظرالاجماع

ممنالإسلامقبولعلىالأولالعصرأهلب!طباقواستدلوانقيضه

)3(.(تنقيبغيرمنفيهدخل

ساروممنالمتكلمينمنكثيرمنالإعتقادهذا:قلت

وإنانفسهمالمتكلمينزعماءبعضبطلانهبينقدطرلقهمعلى

وتردهالمذهبهذاتبطلالمتقدمهالشرعيةالنصوصكانت

الآخر.بعضهمبمذهببعضهممذهبردبابمنولكن

عنيتحدثوهوالكلامزعماءمنوهوالشهرستانيقال

ينكرممنالمقالةهذهصاحبأرى)ولستالتعطبل:أهلمقالة

العالموجودسببيحيللكنهبالصانعمعترفهوبلالصانع

التعطيل.عناحترازأوالإتفاقالبحثعلى

.برهانعليهايقامالتيالنظرياتمنالمسألةهذهغدتفما

فكرتهاوبديهةفطرتهاشهدتالانسانيةالسليمةالفطرةفإن

سالتهمأولئنضمك()،(0اللهإأفي.عليمقادرحكيمصانععلى

السمواتخلقمنسالتهمإولئن)0(0(اللهليقولونخلقهمهن

/1/07/الباريفتحا(

الاحماعهذاعلىاثكالاتأوردلوفي/28المواقف2(

الاري/1/07/نتح3(

/أكة/8ابراهيمصورا،(

87/ت/1لزخرت/اصرا(.
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1(.()العليمالعزيزخلقهنليقولونوالأرض

انهمشكفلاالسراءحالفيالفطرةهذهعنغفلواهمإن

)2((الدينلهمخلصيناللهإدعوا:الضراءحالفياليهايلوذون

()3(.إياهالاتدعونمنضلالبحرفيالضرمسكمإو)ذا.

وردوإنماالصانعوجودبمعرفةالتكليفيردلمولهذا

.الشركونفيالتوحيدبمعرفة

)فاعلم(،اللهإلاإلهلايقولوا:حتىالناسأقاتلان)امرت

)،(.(اللهالاالهلاانه

فيالخلقوبينالرسلبينالنزاعمحلجعلولهذا

...().(.الشركونفيالتوحيد

اواخرمنهوكتابفيالث!هرستانيمنالجبدالتقريرهذا

يدلالمختلفةالمذاهبعلىطوفانبعداخرهايكنلمإنكتبه

الجهالاتأوديةفيتاهواالذينالمتكلمينمذاهببطلانعلى

علىبقيالذيالسلفلمذهبالمخالفةالمذاهبوفسادالبشرله

وأضناهمالمسيراعياهمكلماأليهالناسيعودواستقامتهثباته

الهجير.

مسالةفيالسلفمذهبليقرريعودزعمانهماحدهووها

المتكلمينبينالخلاففيهاحدثالتيالمسائلاهممن

)2

)3

)،

لآ/9/ألزخرف/ا6سور

كة/*/أددنس/8صور

67//15الاص6صور

أكة/9*محمد/صورا

قواعدكتابنيوردالكلامهداد*موبمنى/3الكلامعلمفىالأقدامنهاية

مهـ3مدللنزالى/2العتاثد
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اشتملتالتيالعقديةالمفاسدأكثرعليهترتبمماوالسلف

المتكلمين.مذاهبعليها
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الثانيالمطلب

المتكلمينعندالعبدعلىواجباول
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http://www.al-maktabeh.com



الصحمين:عندالعبدعل!واجبأول:الثانيالمطب

نأبعدالعبدعلىواجباولفيالمتكلمينأقوالاختلفت

المعرفة.وجوبالىجمهورهمذهب

)1(المتأخرينالأشاعرةعلماءمنوهوالباجوريأوردوقد

.للأ!ثاعرةأكثرهاقولآعشرإثنيالمسألةفي.

.مكررهاومتداخلهالأقوالهذهانفجدالتحقيقعندولكن

قولأ:عشراثناالواجباتأولفيالأقوال)وجملةقال:

المعرفة.أنهالفنهذاامامالأشعريتالهماأولها:

النظرأنه:الاسفرايينياسحاقأبوالأستاذقالهماوثانيها:

ايضأ.للأضمعريويعزى-للمعرفةالموصل

يأ-النظرأولانه:الباقلانيالقاضيقالهماوثالثها:

لابدحادثوكلحادثالعالم:قولكنحو-منهالأولىالمقدمه

الأولىوالمقدمةالنظر،هو:المقدمتينمجموع،محدثمنله

النظر.أولهي:

يأ-النظرإلىالقصدأنه:الحرمينإمامماقالهورابعها:

أيضآ.للقاضيوعزيالشواغلعنالقلبتفريغ

التقليدءأنه:بعضهمقالهماوخامسها:

بالشهادتين.النطقأنهوسادسها:

الشكأنهوغيرهمالمعتزلةمنهاشمأبوتالهماوسابعها:

فلاكفرالعقائدمنشيئفيالشكلأنزوالهمطلوببانهورد

أحدممر(قرىمنالاصورقر!ةالى)نشهالاحورىأحمدمحمدبنابراهيما(

ثماهـعامتوفىأن3*اهـالىعامالأزهرثيخةوترلىالأزهرعالماه
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حصوله.مطلوبأيكون

النظر.إلىفيؤلالفكرترديدارادواولعلهم

.الإيمانانهوثامنها:

.الاسلامأنه:وتاسعها

الإيمانمنكلباحتياجمردودانمتقاربانالقولانوهذان

للمعرفة.والاسلام

النظر.وجوباعتقادوعاشرها:

فئقدم.وقتهاضاقكصلاةالوقتوظيفةانهعشرها:وحادي

بعينهلااحدهماأي-التقليداوالمعرفةعشرها:وثاني

بينهما.مميزأفيكون

المعرفة.:مقصددهـاجبأولان.والأصح

القصد:بعيدةووسيلةالنظر،:قريبةءوسيلةواجبوأول

1(.)(الثلاثةالأقوالبينيجمعوبهذا.النظرإلى

عدةوفيهاالمسالةهذهفيالواردةالأقوالمجملهذا

:وقفات

لانمافا/انظر*ممو2لتوحيد/ا8حوهرحاضيةعلىررلراتحفة1(

للإكجي/*/2!والمواقفللبونجي/ه/*لوالارضادللباقلاني
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لمحيثللأشاعرةالأقوالهذهكالبأن:الأولىالوقفه

واحد.فولعلىيتفقوا

الأولهيالأقوالهذهمجموعهنأقوالسبعةلهمفالأشاعرة

.الأقوالنهايةإلىوالعاشروالرابعوالثالثوالثاني

فيقولانمنهمالواحدللشخصيكونقدأنهذلكمنويتبين

المسالة.

انهثمقائلهيذكرولمالسلفقولأوردأنه:الثانيهالوقفه

السلفعباراتاختلفتوإنماواحدقولانهمعأقوالثلاثةجعله

.ذكرهفي

والتاسع.والثامنالسادسالقرلفيوذلك

واحدةحقيقةبهايرادكلهاوالإسلاموالإيمانفالشهادتان

ذلكوصفسواءالإسلامفيبالدخوليطالبإنماالعبدأنوهي

حقيقةعلىتدلجميعأفإنهاالإسلامأوالإيمانأوبالشهادتين

.واحدة

المسالةفيالمتكلميناختلافسببأن:الثالثهالوقفه

فطرمماوأنهاالقلوبفيثابتهالمعرفةأنإدراكهملعدمهوإنما

الحاصلتحصيلبابمنهوانماعنهاالبحثوأنالخلقعليه

يدعوهمولمالعبادةإلىالناسبدعوةجاءواإنماالأنبياءوأن

ذلكمنماكانوإنمقدماتهاأووسائلهاإلىولاالمعرفهإلى

وتاسيسهاتحصيلهاإلىلاوتوضيحهاالمعرفةلزيادةفإنما

فينصوصمنسياتيبماتعالىاللهبمشيئةذلكوسيتبين

لذلك.مفردةابحاث

عنالإعراضهوالإضطرابذلكسببان:الرابعهوالوقفه
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مخلوقاتهخلالمنبربهمالناسيعرفالذيالكريمالقرآنمنهج

ذلكفيمعتمدأالمبتدعهالطرقهذهبدونتدركالتيالحادفه

..الفطرة

علىمفطورونالعبادأنعلىمجمعونفانهمالسلفأما

غيرإلىيحتاجلاتصحيحهاأومعرفت!ماتماموأنخالقهممعرفة

الاسلامجاءماوهوعليهموسلامهاللهصلواتالأنبباءطرق

.وتأكيدهبتقريره

ويبينالمتكلمينعلىيردوهواللهرحمهالخطابيقال

عزوجل:اللهمعرفةفيالسلفمنهج

ومنعتمالكلامانكرتمقدفانكم:القومهؤلاءقال)فان

دينكم؟أصولصحةفيتعتمدونالذيفماالعقولادلةاستعمال

حقائقها؟معرفةإلىتتوصلونطريقايومن

صدقهيثبتلمالرسولوإنحقأيعلملمالكتابإن:قلتموقد

ففيتموها!قدوانتم،العقولبادلةإلا

،المعارفإلىبهاوالتوصلالعقولأدلةننكرلاإناقلفا:

فيسلكتموهاالتيالطريقةإلىاستعمالهافينذهبلاولكننا

علىفيهاوانقلابهابالجواهروتعلقهابالاعراضالإستدلال

بيانآأوضحهوماإلىعنهاونرغبالصانعواثباتالعالمحدوث

برهانآ.وأصح

عليه.الفلاسفضتابعتموهمعنأخذتموهالشيئهووانما

النبواتيثبتونلالأنهمالطريقةهذهالفلاسفةسلكتوإنما

علىالدلالةفيعندهمشيئأقوىفكانحقيقةلهايرونولا

.الأشياءبهذهالإستدلالمنبهتعلقواماالأمورهذهاثبات

)1؟2(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


وكفاهمذلكعنتعالىاللهاغناهمفقدالنبواتمثبتوافاما

يؤمنلاالتيالمنعرجةالطريقةهذهركوبفيالمؤونةكلفة

1(.()سالكهاعلىوالإنقطاعراكبهاعلىالعنت

ابيعنالأصبهانيمحمدبناسماعيلالقاسمأبوونقل

هنهجهمفيالمتكلمينقولفساديبينوهوالسمعانيالمظفر

فيمتبعونوالجماعهالسنهأهلأنذكرأنبعدالإستدلالفي

ماقدرالنظرننكرلاانا)على:فقالاستدلالهموطرقمنهجهم

وثلجاليقينزيادةبذلكالمؤمنلينالوالسنةالكتاببهورد

ف!نهمأسسواماعلىالكلامأهلطريقةانكرناوإنماالصدر

معرفةإلىالمؤديالنظرالانسانعلىيجبما"اولقالوا:

وائمةالسلفمناحدإليهيسبقهملممخترعقولوهذا"الباري

الدين.

ض!يئفيهذاتجدلموكتبهمأقوالهمجميعتدبرتانكولو

عنهماللهرضيالصحابهمنولايخ!النبيعنمنقولآلامنها

(.بعدهممنالتابعينهنوكذلك

:ثلاثاحدمنهيطلبإنماالكافرأناللهرحمهذكرثم

انظرحتىدعوني:وقالامتنعفلوالقتالاوالجزيةاوالاسلام

ثمويستدلينظرمهلةيعطىالكلاماهلمذهبعلىفإنهوأستدل

نتيجةإلىينتهيأنقبلفيموتسنواتإلىالنظرمدةتطول

/لأ/الكلامعنالتيةا(
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1(.()الكراموصحابتهةلمث!اللهرسولعنجاءماخلافوهذا

:الفرقعندالأدلةمناهجيبينوهورشدابنالوليدأبووقال

تباركاللهبوجودالتصديقأنرأوافإنهمالأشعرية)وأما

بالعقل.إلايكونلاوتعالى

التيالشرعيةالطرقهىليستطرقأذلكفيسلكوالكن

قبلنا.منبهالإيمانإلىالناسودعاعليهااللهنبه

.حادثالعالمأنبيانعلىانبنتالمشهورةطريقتهمانوذلك

منالأجسامبتركيبالقولعلىالعالمحدوثعندهموانبنى

.تتجزألااجزاء

بحدوثه.محدثهوالأجساممحدثيتجزالاالذيالجزءوأن

يتجزألاالذيالجزءحدوثبيانفيسلكواالتيوطريقتهم

تذهبمعتاصةطريقة-المفردةالجوهرة:يسمونهالذيوهو-

الجمهور.عنفضلآالجدلصناعةفيالرياضةأهلمنكثيرعلى

إلىبيقينمفضيةولابرهانيةغيرطريقةفهيذلكومع

()2(.الباريوجود

اللهمعرفةتحقيقبهارامواالتيالكلاماهلطرقهيهذه

وصعوبتها.فسادهاالعلماءبينقدعزوجل

قعدوهاالتيالقاعدةمنتتبينباطلةلوازمعنهانتجإنهثم

عزوجل.اللهمعرفةفي

مسالةعلىالخالقلاثباتيعتمدونتقدمكمافالمتكلمون

.والأعراضالجواهر

)1

)2

012/ادالمبه/2/7ب!انفيالحبه

هـها//7الملةعتائدنيالأدلةناهجعنالكف

)213(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


لاالتيالاعراضبحدوثالأجسامحدوثإثباتيريدونفهم

.الأجساممنهاتخلوا

واعراض.جواهر:"العالم:الجوبنييقول

متحيز.حجمذيوكلالمتحيزهوفالجوهر:

والطعومكالألوانبالجوهر:القائمالمعنىهو:والعرض

القائمةالفدرووالإراداتوالعلوموالموتوالحياةوالروائح

بالجواهر.

والسكونالحركةوهي::الأكوان:يطلقونهومما

وأبمكانالجوهريخصصماويجمعها6والإفتراقوالإجتماع

.مكانتقدير

تألفف!ذا،المتآلف:الموحديناصطلاحفيوالجسم

؟(.)(الثانيمعمؤتلفواحدكلإذ:جسمأكاناجوهران

مسائلعدةعنهاتفرعالمتكلمينعندالاصطلاحاتهذه

الثالثالمطلبفيسيتضحكماكثيرةعقديهمفاسدانتجت

تعالى.اللهبمشيثة

04/*-/درشال!ا(ا
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الثالثالمطلب

المتكلمينعندالمعرفةبهتتحققالذيالمنهج

)021(
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عندالمعرفةبهتتحققالذيالمنهج:الثالثالمطلب

المتكلمين:

الأولخصصعزوجلاللهلمعرفةمسالكعدةالإيجيأورد

عزوجلالخالقلإثباتطرقاربعةعلىويشتملللمتكلمينمنها

منها.المتكلمينمسالكبايرادنكتفي

إماالعالمأنعلمتقد:للمتكلمينالأول)المسلكقال:

منهما:واحدبكليستدلوقدعرضاوجواهر

أربعة:وجوهفهذه.بحدوثهأوب!مكانهإما

حادثالعالمأنوهوالجواهر:بحدوثالاستدلال:الأول

.محدثفلهحادثوكل

وكلمركبلأنه،ممكنالعالمانوهوب!مكانها:الثاني

.مؤثرةعلةفلهممكن

النطفةانقلابمننشاهدمامثل:الاعراضبحدوثالثالث

حكيم.صانعمؤثرمنلابدإذودمآلحمأثممضفةثمعلقة

فاختصاصمتمانلةالأجسامانوهو:الاعراضب!مكانالرابع

مخصصمنال!تخصيصفيفلابدجائز،الصفاتمنلهبماكل

.الأخرىالمسالكبقيةذكر1(مثمله()

الاستدلالعلىتقوموالتيللمتكلمينالأربعالطرقوهذه

لهرتبوالذيالمذكورالنحوعلىوالاعراضبالجواهر

هذه..المتقدمهالطرقفيالمذكورمنأكثرمراتبالمتكلمون

الإسلاموغناءو!عوبتهافسادهاوبينواالعلماءأنكرهاالطرق

/6*/اقفلموا1
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عنما.

بليجوزلامماأوبمذمومالخالقعلىالأدلةإقامةوليس

المسلك.بهذامملوءالكريمالقرآن

لاباطلهلوازمعليهيترتبطريقالتزامهوالمذمومولكن

بها.بالالتزامإلايستقيم

هذهذموممنفسادهاوبينواالعلماءذمهاقدالطرقوهذه

نأبينأنبعدقالفقداللهرحمهالأشعريالحسنأبوالطرق

عزوجلالخالقعلىبهيستدلمماعل!اللهرسولصدقثبوت

النبيبهاخبرماكلصحةعلمفقدصدقهبالآياتثبت:)وإذا

ماساثرصحةعلىأدلة-السلامعليه-أخبارهو!ارتعنه!!

فعله.وصفاتحراسناعنالفائبةالأمورمناليهدعانا

إدراكهإلىسيلآذلكعن-السلامعليه-خبرهوصار

بحقيقته.العلمإلىوطريقأ

ذلكعلى-السلامعليه-أخبارهمنبهيستدلماوكان

بهاالإستدلالعلىاعتمدالتيالاعراضدلالةمندلالةأوضح

عنالمنحرفينالبدعوأهلالقدريةمناتبعهمومنالفلاسفة

الإستدلاليصحلاالاعراضانقبلمن-السلامعليهم-الرسل

عليها.الكلامويدقفيهاالخلافيطولكثيرةرتببعدإلابها

والمعرفةوجودهاعلىالإستدلالفجاليهيحتاجمافمنها

لها.المنكرينشبهبفساد

ولابنفسهاتقوملاكونهافيللجواهربمخالفتهاوالمعرفة

منها.شيئعلىذلكيجوز

تبقىلابإنهاوالمعرفة
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محالهامنانتقالهايصحلاوأنهاجناسهاباختلافوالمعرفة

حكمهاالحدثفيفحكمهمنهاينفكلامابانوالمعرفة

فيالمخالفينشبهبهيفسدوماالأدلةمنذلكيوجبماومعرفة

بها.ذكرناهماعلىبهاالاستدلاليمكنحتىذلكجميع

مابسائرالمعرفةبعدالاعندهيصحلابذلكالعلملأن

آنفآ.ذكرناه

الكلامويطولفيهاتخالففرقذكرناممامرتبهكلوفي

عليها()1(.معهم

.الأشعريابالحسناللهرحم

إدراكهمدىيبيندقيقآتصويرأالمسالةهذهصورلقد

تاريخمنمبكرعصرفيومسالكهالمبتدعةلمذهباللهرحمه

البدعة.هذه

ول/الثنر/4ها-7أهلالىرصالةا(
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الرابعالمطب

المتكلمينعندالمقلدايمان
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المتكلمين:عندالمقلدإيمان:الرابعالمطلب

)وحاصل:فقالأقوالستةالمسالةهذهفيالبيجوريأورد

:أقوالستةفيهالخلاف

التقليدصحةعدمبمعنى-بالتقليدالإكتفاءعدم:الأول

.الكبرىفيالسنوسيوعليهكافرأالمقلدفيكون

فيهكانسواةايالعصيانمعبالتقليدالاكتفاء:الثافي

لا.أمللنظرأهليه

للنظرأهليةفيهكانإنالعصيانمعبهالإكتفاء:الثمالث

.عصيانفلاوإلا

لاتباعهايمانهصحالقطعيةوالسنةالقرأنقلدمنإن:الرابع

علىالخطاامنلعدمإيمانهيصحلمذلكغيرقلدومن،القطعي

.المعصومغير

شرطالنظرلأنمطلقآعصيانغيرمنبهالإكتفاء:الخامس

الأولى.تركفقدينظرولمالنظرأهليةفيهكانفمن،كمال

وهوالنظرعليهويحرمصحيحالمقلدايمانأن:السادس

)1(.(بالفلسفةالمخلوطعلىمحمول

المسالة.فيتفصيلفلهالبغداديواما

كافرفهذادينهعلىالشمبهيخشىأنإماالمقلدأنذكرفقد

:خلاففيهفهذايخشاهالااو

السلفمنجماعةإلىوعزاهبإيمانهحكممنمنهم

والمتكلمن.

الرور/91/تحقة11
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إذا)الامؤمنآيسمهلمولكنهالكفرمنأخرجهمنومنهم

النبوةصحةوفىصانعهوتوحيدالعالمحدوثفيالحقعرف

وهذا.يحسنهالمأوالدلالةعنالعبارةأحسنسواءأدلتهببعض

1(.)(الأشعريأختيار

المسألةهذهفيالخلافهوفهذا

ماعدأ-والأشعريةجريرابنإلىعزىفقدحزمابنوأما

وإلااستدلمنإلامسلمآيكونالا:يقولونأنهم-السمناني

ذكرمنتقدملمامبالفةفيههذامسلمأ()2(.ولعلفليس

المسالة.هذهفيالمتكلمينبينالخلاف

متناقضهالمسالةهذهفيالكلامعلماءأقوالهيفهذه

العبد"علىيجبط"أولفي:عقيدتهمعلىبناءمختلفة

علىالمعرفةأومقدماتهبعضأوالنظرالعبادعلىفأوجبوا

الواجب.بهذاالناسجميعإلزامعليهفترتببينهمفيمااختلاف

والمعرفةالنظرفيمعينآطريقآعليهاوجبمنمنهمثم

يحددلموبعضهمالمتقدموالاعراض"الجوهر"طريقوهو

الطريق.

القرآنفانعن!اللهرسولبهجاءلمامخالفكلهوهذا

منبخالقهمالناستعريفتضمنتقدالنبويةوالسنةالكريم

وأسهلهادالطرقأيسر

وإنماإليهالناسلدعوةأساسأهدفآ"المعرفة"تجعللمثم

رسولمحمدأوأناللهإلاإلهلاأن"ث!هادةإلىالدعوةكانت

)2

الددن/254-255/أمول

الفمل/،/35/
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مسلمآ.أصبحفقدقالهافمن"الله

الأشاعرةطريقةذكرانبعدحزمابنقولتقدموقد

لاإعتقادأبقلبهاعتقدمنكل:الاسلاماهلساثر)وقال:السابقة

وأناللهرسولمحمدأواناللهإلاإلهلا:بلسانهوقالفيهيشك

فإنه!محمددينسوىدينكلمنوبرهـءحقبهجاءماكل

)؟(.ذلك(غيرعليهليعىمؤمنمسلم

فييكفيهالقلبطمانينةمعبالشهادتينالإنسانف!تيان

المعرفة.بتحصيلأوبالنظريؤمرولاالاسلامدخول

اهلمنعنهاحفظمنكل)اجمعالمنذر:ابنبكرأبوقال

نأواضمهداللهإلاإلهلاأناض!هدقال:إذاالكافرانعلىالعلم

اللهإلىوابرأحقمحمدبهجاءماكلوأنورسولهعبدهمحمدأ

أنه-العقل!حيحبالغوهو-الاسلامدينيخالفدينكلمن

مسلم.

ماعليهيجبمرتدأكانالكفرفأظهرذلكبعدرجعفإن

()2(.المرتدعلىيجب

بقلبهاعتقدمنكلالإسلامأهلسائر)وقالحزم:ابنوقال

رسولمحمدأوأناللهإلاإلهلا:بلسانهوقالفيهيشكلااعتقادأ

محمددينسوىدينكلمنوبرهـءحقبهجاءماكلوأنالله

)1

)2

تتدممموتد3/،/هالنمل

وانتل/8/7/العقلتعارفىررء

)222(http://www.al-maktabeh.com



ذلك()1(.غيرعليهليسهؤمنمسلمف!نهة!

مناحدأيدعلم!)والنبي:اللهرحمهتيميهابنوقال

مااولبلالصانعافباتمجردإلىولاابتداةالنظرإلىالخلق

أصحابه(أمروبذلكالشهادتانإليهدعاهم

مما)وهذاقال:ثمأخرىوأحادبثمعاذحدبثاوردثم

ماعلىمجمعونف!نهمالمسلمينوعلماءالدينائمةعليهاتفق

الىيدعىكافركلأنالمسلميندينمنبالاضطرارعلم

يعدوبذلككتابيآاومشركآأومعطلآكانسواءالشهادتين

مسلمآ()2(.

ناعلىمتفقونوالأئمةالسلفأنهنا)والمقصودقال:ثم

ذلكفعلمنأنعلىومتفقونالشهادتانالعباد:بهيؤمرمااول

)3(.(البلوغعقبذلكبتجديديؤمرلمالبلوغقبل

يدعىماأولأنعلىمجمعونفانهمالسلفمذهبهوهذا

معرفةانعلىبناةوذلك"عزوجلالله"توحيدهو:العبادإليه

العبادإليهايدعىانإلىيحتاج"فلافطريةوتعالىسبحانهالله

الحاصل.تحصيلمنيكونذلكلأن

كثيريعتقدالذينالمتكلمنمناهجعنسريعةنبذةهذه

يجبوأنهالقلوبفيحاصلةليستعزوجلاللهمعرفةأنمنهم

.الاعتقادقبليحصلهاأنانسانكلعلى

مماعزوجلاللهبهايعرفأنيجبالتيالطريقةحددواثم

)2

)3

/،/35/النمل

/8/7/وانقلالعقلتعارفىدره

وانتل/8/"/العقلتعارفىدره
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بعضها.تقدمكثيرةعقديةمفاسدذلكعلىترتب

اللهوانالمعرفةفطريةعلىالدالةالمباحثفيتقدموما

ناغيرمناعماقهافيوتدركهبهوتانسالقلوبتعرفهعزوجل

يبينوصفاتهاسمهتعرفلاكانتوإنالخارجمنذلكتتعلم

ويوضحه.ذلك

ادقالعقيدةتقريرفيالسلفيالمنهجانيتبينوبذلك

السبيل.سواءإلىوالهاديالموفقواللهوأعلموأحكم
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الثانىالمبحث

المعرفهثيالممحمينمنهجعلىالمترتبةالمفاسد
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فيالمتكلمينمنهجعل!المترتبةالمفاسد:الثانيالمبحث

المعرفة:

والتيوجلعزاللهمعرفةفيالمتكلمنمناهجعرضتقدم

الاستشهادوحدوثوالأعراضالجواهرإثباتعلىتقوم

عزوجل.الخالقعلىبحدوثهما

هنانوردعدةعقديةمفاسدعليهاترتبالمسالكوهذه

الآتيه:المساثلتحتمنهاأربعأ

وكلالمتميزهوفالجوهروأعرضجواهر)العالمالأولى

متميز(.حجمذي

(.حادثفهوالحوادثعنمالابخلو):الثانيه

(.حادثفهوالحوادثيسبق)مالا:الثالثه

.(لهالاأولحوادث)امتناع:الرابعه

مطالب.اربعةفيوذلك
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:وأعراضجواهرالعالم:الأولالمطلب

هوفالجوهر،وأعراضجواهرالعالم)أنالمتكلمونيقرر

متميز(.حجمذيوكلالمتميز

عنلاتخلوالناسيشاهدهمماالعالمفيالموجودةفالأشياء

القسمين.هذين

بالحواسمدركةكانتسواءمحسوسةأشياءإما

والرواثحوالألوانالجواهرمنتتالفالتي"الاجسام"وهي

.الأعراضمنونحوها

والقدروالاراداتكالعلومبالعقلمدركةأشياءوإما

ونحو!ما.

إثباتطرلقالصفاتبهذهوهيباسرهالعالمهيوهذه

الخالق.

يخالفهاهالخالقفإنولذلك

فهوروىانلأنهبالبصرعزوجللايرىأنه:ذلكويعني

الخالقاثبتواإنمالأنهمسبحانهاثباتهدليليبطلوذلكجسم

.الاجسامحدوثبانبات

خصائصمنالجهةلأنفيهااليهيشارجهةلهليسإنهثم

.الأجسام

ولاثممالهولاالعالمولايمينخارجهولاالعالمداخلفليس

تحته.ولافوته

هالاجسامخصاثصمنعندهمذلكلأن

والتزمواابتدعوهالذيالمعرفهع("منهجثمارمنوهذا

يقولونهوماخالقهمفيالحيرةالىاتباعهمايصاللاجله
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باللهلايؤمنملحد""كليعتقدهماهوخالقهمفيويعتقدونه

عزوجل.

برالعالمداخلليسأنهأشهدإننىالملحد:قالقلو

.ربخارجهوليى

ربهم.فيالمتكلمنوقولهقولهبينفرقفاي

خارجه.ولاالعالملاداخلبانه

شيءنفيمثلخارجهولاالعالملاداخلشيءفإثبات

.عدمفكلاهماخارجهولاالعالملاداخل
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:حادثفهوالحوادثعنمالايخلو:الثافيالمطب

.(1()حادثفهوحوادثعن)مالايخلوأنالمتكلمونويزعم

الفعليةعزوجلاللهصفاتجميعنفيتعنىالمسألةفهذه

والفضبوالرضىالدنياسماءالىوالنزولوالمجيءكالاستواء

فلو:"حوادث"عندهملانهاالنصوصبهوردتمماذلكونحو

التيالقاعدةحسب"مخلوقأ،(لكاناللهذاتفيحلولهاجاز

الخالق.لاثباتقعدوها

:حادثفهوالحوادثمالايسبق:الثالثالمطب

هحادثفهوالحوادثمالايسبقأنالمتكلمونيقرر

محللأنهاالإجسامحدوثإثباتأرادواالعبارةهذهفي

.الحوادثمنالأجسامتخلوولاباستمرارتحدثالتيللحوادث

رائحة.أوطعمأولونلهجسمفكل

ساكن.اومتحركإماجسمكلثم

الحركهاي-والأكوانالأعراضقبلتوجدلمإذنفالاجسام

الاعراضقبلبمفردهاتوجد.لمالأجسامأندامفما-والسكون

لأنهامخلوقهالأجسامفإذن-حوادث:تسمى-التيوالأكوان

.الحوادثلاتسبق

الصفاتجميعبسببهانفوا-كذلك-القاعدةوهذه

.أرادمامتىبمشيئتهعزوجلاللهبذاتتقومالتيالفعلية

ناومنعواقبلمنحادثأيكنلماستوابرلهيحدثانفمنعوا

لأنحادثبكلاميتكلمانومنعواقبلمنيكنلمرضىلهيحدث

الدفى/ا/*ا/علومأحياءا(
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اثباتهدليلابطالاماعنهينتجالباريلذاتفاثباتهاحوادثهذه

لذلك.الاختياريهافعالهاثباتفمنعناحدوثهاثباتواما
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لها:لاأولحوادثامتناع:الرابعالمطلب

فعلثمالأزلفييفعليكنلمعزوجلاللهانبهيرادوهذا

يفعل.يكنلمأنبعدالأشياءخلقسبحانهأنهأي

منهيلزموهذاتكنلمأنبعدمحدثوعينآنوعآفالحوادث

خالقآيكنلموأنهالأزلفيربوبيتهعنعزوجلالخالقتعطيل

رحم...الىثمرحيمآيكنولمرزقثمرازقآيكنولمخلقثم

.الصفاتآخر

كانتفإذابالمخلوقاتمتعلقةالصفاتهذهفإن

اتصافبدايةهيالمتوهمةالبدايةتلكفإنبدايةلهاالمخلوقات

.الصفاتبهذهعزوجلالله

:)ثمعزوجلاللهاسماءأقسامعنيتحدثوهوالبفداديقال

نوعين:ذلكجميعيتنوع

اسممنهالنوعوهذابه:قاثمهلهصفةمنمشتق:أحدهما5

والمريدوالبصيروالسميعوالحبموالعالمكالقادرازليله

والمتكلم.

وذلكبازليليسوهولهفعلمنلهمشتق:والثانى5

ونحووالمنعموالرازقكالخالقفعلهمنمشتقاحدهمابوعان

ذلك.ونحوومشكوركمعبودغيرهفعلمنلهمشتقوالثانيذلك
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1(.()الأزليهاسماثهمنفليسفعلمنلهمشتقآماكانوكل

تعالى:اللهاسماءمعانيعنيتحدثوهوالجوينيوقال

بكونهازلهفيتعالىالباريلايتصف:اثمتناقال)ولذلك

قادرانهمعنىعلىبذلكوصفولوالأزلفيلاخلق،ذخالقآ

)2(.(قجوزآكان

المسالةهذهعلىالردفياللهرحمهتيميهابناستطردوقد

منمجلداتعدةفيعقديةمفاسدمنعليهايترئبماببانمع

وانقلهيصعبمماوالنقلى"العقلتعارض"درءالعظيمكتابه

ببيانعليهاكرثممجملةالمسائلهذهاوردفقدهناتلخيصه

الملاحدةأماموأهلهللدينتضعيفمنعنهاتسببومافسادها

.)3(

ا/الدفى/7"-هاأمولا(

138/ثمد/دلارشاا،2

فياللهرحمهراصترسليلانكالمبلدالى-3.3صالأولالمبلدمن3(

الأضرىالأحزا.الىالرد
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تعقيب:

عليهااشتملالتيالأربعللمسائلالموجزالعرضهذابعد

شيخكلامهنانوردعزوجلاللهاثباتفيالمتكلمندليل

1(.)المتكلمينطريقيعرضوهواللهرحمهتيميهابنالاسلام

قولفسادبينانبعداللهرحمهتيميهابنالاسلامشيخقال

التركيب:عقيدةفيالفلاسفة

الجهميةقولاصلهيالتركيبعلىالمبنيةالحجة)وهذه

ونحوهمالمتفلسفةمنالجهميةوهموالأفعالالصفاتفنفاة

التوحيد.:ذلكويسمون

عمدتهملكنبذلكيحتجونفقدواتباعهمالمعتزلةوأما

وهي:العالمحدوثبهااثبتواانهمزعمواالتي:حجتهمالكبرى

.الأعراضحجة

واستدلواالأجسامبحدوثالعالمحدوثعلىاستدلوافانهم

كالحركه-للأعراضمستلزمةبانهاالأجسامحدوثعلى

.-والافتراقوالاجتماعوالسكون

يخلوومالاحادثالأعراضبعضاوالاعراضإن:قالواثم

.حادثفهوالحوادثمن

)ثباتثماولآالاعراضإثباتالىالطريقهذهفيفاحتاجوا

للجسم(لزومها

منالاصلامبهالأمهمنطوائفافدعفدالذىالبندعالفهجهذاكانوقدا(

+درهالعظيم!تا*اللهرحطتيميةاكنالاسلامثيخألفالتيالرئيةبالاب

لهطورد.الذىوالكلاممبلداتعثرافيحمعالذي،وانقلالعقلتعارض

العطيمهالكتابرلكمنقر،كمثلانمااللهرحمه

)2+(
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بعضهااوالأعراضلزوماثبتواانبعدهؤلاء:)ثمقالانالى

احتاجوابعضهحدوثاوالجسممايلزمحدوثواثبتواللجسم

اكتفىمنفمنهمحادثفهوالحوادثيسبقمالم:يقولوأانالى

مفتقرأذلكلكونتفطنهنومنهمظاهرذلكانمنهمظنآبذلك

لها(لااولحوادثإبطالالى

تعادباللهيقوماننفتوالجهميةالمعتزلة)نقال:)ثمأنالى

الحجه.هذهعلىبناءوافعالصفات

استدلواوبذلكبجسمالالاتقوموالأفعالالصفاتقالوا:لأن

الجسم.حدوثعلى

الأفعالقيامانتفاءعلىفوافقوهماتبعهومنكلابابنفجاء

لاوقالوابهالصفاتقيامفاثبتواالصفاتقيامفيوخالفوهمبه

لاتبقى.والأعراضباقيهلأنهااعراضآ:نسميها

اللهصفاتتسميةمنيمتنعوافلمواتباعهكرامابنواما

جسمآ.تسميتهمنيمتنعوالمكمااعراضآ

وانمخلوق:القرآنبأنالتولنشاونحوهاالحجةهذهوعن

ذلكونحوالعرشفوقليسوانهالآخرةفيلايرىتعالىالله

النفاة.الجهميهمقالاتمن

عندهموالصفاتالصفاتمنصفةوهوكلامالقرآنلأن

به.لاتقوم

قياملايجوزوعندهمالمتكلمفعليستلزمفالكلاموايضأ

به.فعل

مباينةيقتضيوالعلوومعاينةمقابلةتقتضيالرؤيةولأن

.الأجسامصفاتمنوذلكومسامتة

(23،)http://www.al-maktabeh.com



تعالىاللهصفاتمنماينفونهينفونصاروافقدوبالجمله

ممتنعوذلكجسمآالموصوفيكونانيقتضيذلكاثباتلأن

كانفلوالأجسامحدوثهوإنماالصانعاثباتعلىالدليللأن

الصانع.إثباتلبطلجسمآ

منالسمععليهدلبماالقولان:هؤلاءقالهناومن

علمنابهالذيالدليلاصلفييقدحوالأفعالالصفاتإثبات

.الرسولصدق

بذلكيخبرأنهقدرلوالرسولتصديقلايمكنإنهوقالوا:

الىطريقولابالصانعالعلميثتأنبعدإلالايعلمصدقهلأن

.الأجسامبحدوثالقولإلابالصانعالعلم

يكونفلاقديمجسمانهيقتضيلهالصفاتوإثباتقالوا:

)1(.به(العلماثباتفيبطلحادثآجسمكل

تبينقدوالتيالمعرفةفيالمتكلمنمنهجنتاثجبعضهذا

الطرقهذهالىلاتحتاجوأنهافطريةأنهاالبحثهذاأواثلفي

منحرفه.عقديهلوازمعنهانتجوالتيالمنحرفه

الابق/ا/503-603/المرحعا(
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الخاتمه

الأمينرسولهعلىوالسلاموالصلاةالعالمينربللهالحمد

..وبعد

اهمهااعرضونتاثجفوائدعدةعلىالبحثهذااشتملفقد

ب!يجاز:

فطرةوتعظيمهومحبتهطاعتهقصدبلعزوجلاللهمعرفةان-1

البشر.قلوبفي

وانماالمعرفههذهلتقريرتأتلمالسماويهالرسالاتان-2

عزوجل.اللهعبادةالىالناسبدعوةلتحقيقهاجاءت

لبيانوافضلهاالطرقاعلاعلىاشتملاقدوالسنهالقرآنان-3

صواهما.منهجكلعنغنيهالأمهيجعلمماالعقيدة

القرآنمنهجتركفياخطأواقدالكلاميهالمناهجاربابان-4

وتفريقعقيدةمفاسدعنهنتجمماالبشرمناهجالىوالسنه

الأمه.وحدة

لهماتعرضتلتصحيحوالسنهالقرآنالىالعودهضرورة-5

سلفهامنهجعلىالأمهوحدةواعادةمفاسدمنالعقيدة

الصالح.

يكتبوانالبحثبهذاينفعانعزوجلاللهواسالهذا

سميعإنهسمعهأوقرا.منولكلكتبهلمنوالثوابالاجر

وصحبه.وآلهمحمدنبيناعلىوسلماللهوصلىمجيب

الباحث

أ+2،
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المراجعفهرس

الدكتورلمتحقيق.الجوزيةالقيملابنالذمهاهلاحكام-ا

الصالحصبحى

دارطبعة.محمدالفزاليحامدلأبي.الدينعلوماحياء-2

هـ.6014لعامالأولىلمالطبعةالعلميهالكتب

الجوينياالملكعبدالمعاليأبيالحرمينلامام.الارضاد-3

504؟هـلم./لعامالأولىالطبعةالنظاميا-/الكتبمؤسسةطبعة

مكتبةالبرلمطبعةعبدبنيوسفعمر/لأبي-الاستيعاب4

الأولىلمالطبعهالاصابهبحاضميةالأزهريهالكليات

لمطبعةالبيهقيالحسين.بنأحمدبكرلملأبيالأسماءوالصفات-5

/.العلميهالكتبدار

بناحمدالفضلأبيللحافظلمالصحابةتمييزفيالاصابة-6

الطبعة.الأزهردةالكلياتمكتبطبعة.العسقلانيعلي

الأولى.

طبعة.الباقلانيالطيببنمحمدبكرلأبي-الانصاف-7

.الكوثريزاهدمحمدتحقيقهـ.1382لعامالخانجي

دارطبعة.البغداديعبدالقاهرمنصورلأبي.الديناصول-8

هـ.1346لعام.الأولىالطبعة.العلميةالكتب

مكتبةطبعة.كثيربن)سماعيلللحافظ.والنهايةالبداية-9

669؟م.لعام.الأولىالطبعة.المعارف

العلمبةالمطبعة.البيجوري)براهيمللشصبخ.المريدتحفة-01

هـ.1315لعامالأولىالطبعة.
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-11

-12

-13

-14

-16

-17

مطبعة-القرشيكثيربناسماعيل-كثيرابنتفسير

هـ.13عامالثانيةالطبعة-الاستقامة

الطبعة.الفكردارطبعة.الرازيمحمد-الرازيتفسير

هـ.5013لعامالثالثة

احمدبنمحمدعبداللهابيللإمام-القرطبيتفسير

لعام.الأولىالطبعة.العلميةالكتبدارطبعة.القرطبي

هـ.8014

المغرلية.الطبعة.عبدالبربنيوصفعمرلأبي.التمهيد

.عزباحمدسعيدتحقيقهـ.7014لعام

مطبعة.العسقلانيحجرابن.(التهذيب)تهذيبالتهذيب

الطبعة.الهندآبادبحيدرالنظاميةالمعارفداثرةمجلس

هـ.*13عامالأولى

العسقلانيحجربنعليبناحمدللحافظالمنفعةتعجيل

عبداللهالسيدتحقيقهـ.1386لعامالمحاسندارطبعة.

هاشم.

ج

حاتم،ابيبنعبدالرحمنمحمدلأبي.والتعديلالجرح-18

هـ.1*1لعامالأولىالطبعة.آبادحيدرطبعة

رببعومحمد.د.تحقيق.الأصبهانيقاسملأبيالحجة-91

الراية.دارطبعة.رحيمأبومحمدد/

مطبعة.تيميةابنالاسلامشيخوالنقلالعقلتعارضدرء-02

104؟هـ.عام.الأولىالطبعةالامامجامعة
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لعامالقلمدارطبعة.درازعبداللهمحمدللدكتورالدين-21

هـ.4913

ر

مكتبةطبعة.الأشعريالحسنلأبيالثغراهلإلىرسالة-22

هـ.90.1لعامالأولىالطبعة.والحكمالعلوم

الجوزية.قيمابنبكرابيبنمحمدعبداللهلأبيالروح-*

هـ.6014لعامالثانيةالطبعة.العرديالكتابدارطبعة

سر،

الدينناصرمحمدللشيخالصحيحةالأحاديثسلسلة-24

الثانية.الطبعة.الاسلاميالمكتبدارطبعة.الألباني

هـ.9\13لعام

المكتبطبعة.الألبافيللسيخالضعيفةالأحاديثسلسلةو

الإسلاهي.

.الترمذيعيسىبنمحمدعيسىلأبي-الترمذيسنن-25

محمداحمدهـتحقيق1356الأولىالطبعة.الحلبيطبعة

شاكر.

النسائي.ث!عيببناحمدعبدالرحمنلأبيالنسائيسنن-*

هـ.1348لعامالأولىالطبعة.العربيالتراثاحياءطبعة

القزويني.يزيدبنمحمدعبداللهلأبي.ماجةابنسنن-*

عبدالباقي.فولمدمحمدتحقيقالحلبيطبعة

المكتبمطبعة.عاصمأبيبنعمروبكرأبيللحافظالسنة-28

الشيخهـتحقيق0014لعامالأولىالطبعة.الاسلامي
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الألباني.الدينناصرمحمد

ابيللحافظ.والجماعةألسنةاهلاعقاداصرلث!رح-92

طيبة.دارطبعة.اللالكائيالحسنبناللههبةالقاسم

.حمدانسعداحمدتحقيق.الأولىالطبعة

للآجري.ال!ثريعة-03

طبعة.البيهقيالحسنبناحمدبكرلأبي.الإيمانث!عب-3لأ

هـ.0141لعامالأولىالطبعة.العلميةالكتبدار

ص

البخارياسماعيلبنمحمدعبداللهلأبي.البخاريصحيح-32

فوم!دمحمدتحقيق.الباريفتحبشرح.السلفيةالطبعة.

عبدالباقي.

طبعة(حبانابنصحيحبترتيب)الاحسانحبانابنصحيح-+

هـ.7014الأولىالطبعة.الحوتكمالتحقيق.البازدار

مطبعة.الحجاجبنمسلمالحسنلأبي.مسلمصحيح-34

دفو3محمدتحقيق4*لأهـ.عامالأولىالطبعة.الحلبي

عبدالباهي.

ط

!ادر.دارطبعة.سعدبنلمحمد.الكبرىالطبقات-35

غ

طبعة.الخطابمحمدبناحمدلأبي.الكلامعنالننية-*

والكلامالمنطقفنعنالكلامصونمجموعةضمن.الباز

للسيوطي.

العسقلاني.حجربنعليبنأحمدللحافظ.الباريفتح-*
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38

93

04

41

42

43

44

45

46

،7

السلفية.الطبعة

بنعليمحمدلأبي.والنحلوالأهواءالمللفيالفصل-

.5913عامالثانيةالطبعةالمعرفةدارطبعة.حزمبنأحمد

ل-ك

التجارية.المكتبةطبعة.الزمخشريلمحمود.الكشاف-

هـ.1354الأولىالطبعة

رشد.بنمحمدالوليدلأبي.الأدلةمناهجعنالكشف-

الثانية.الطبعة.الجديدةالآفاقدارطبعة

دارطبعة.العسقلانيحجربنلأحمد.الميزانلسان-

الإسلامي.الكتاب

طبعة.الهيثمبمبكرابيبنعليللحافظالزواثدمجمع-

م.6791الثانيةالطبعة.الكتابدار

محمدطبعة.النيسابوريالحاكمعبداللهلأبي.المستدرك-

دمج.أمين

طبعة.حنبلبنمحمدبناحمدعبداللهلأبي.المسند-

الإسلامي.المكتب

الشاطبي.موسىبنإبراهيمإسحاقلأبي.الموافقات-

هـ.5913عامالثانيةالطبعة.التجاريةالمكتبةطبعة

احمدبنعبدالرحمنللقاضي.الكلامعلمفيالمواقف-

الكتب.علمطبعة.الايجي

بنالحسينعبداللهلابي.الايمانثصعبفيالمنهاج-

عام.الأولىالطبعة.الفكردارمطبعة.الحليميالحسن

)3،2(
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.فودةمحمدحلميتحقيقهـ.9913

طبعة.بدويعبدالرحمنللدكتور.الفلسفةموسوعة-ها

عامالأولىالطبعة.والنشرللدراساتالعرليةالمؤسسة

هـ.1ما4

عامالحلبيطبعة.أنسبنمالكعبداللهلأبيالموطا-94

عبدالباقي.فوع!دمحمدهـتحقيق.*1
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الصفحة

4

6

7

7

9

16

16

18

02

24

34

35

38

43

45

47

الموضوعاتفهرس

لموضوعا

مةلمقدا

البحثخطة

البحثثمرة

البحثمنهج

علىتعالىلمعرفتاللهموجزعرض:الأولالفصل

والسنةالكتابضوء

لها.الترآنعرضوطريتةوأدلتهااللهمعرفة:الأولالمبحث

تعالى.اللهمعرفة:الأولالمطلب

المعرفة.فطريةأدلة:الثانيالمطلب

الكريم.القرآنأدلة:أولا

السنة.منالأدلة:ثانيآ

الواقع.شهادة:ثالثأ

الكريم.القرآنيعرضهاكماالمعرفة:ءطرقالثانيالمبحث

.:الميثاقالثانيالفصل

.الميثاقفيالمرفوعةالأحاديث:الأولالمبحث

عنه.اللهرضيالخطاببنعمرحديث:الأولالمطلب

الحديث.سياق-أ

.،الحديتطرق-ب

الحديث.اسانيد-ثمجرةج

السند.دراسة-د

الحديث.فيالعلماءاقوالهـ-
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05

53

53

96

61

61

64

65

67

71

*

*

*

*

*

86

87

هه

عنه.اللهرضيعباسابنحديثبألفاظبيان-و

عنهمااللهرضيعباسابن:حديثالثانيالمطلب

الحديث.سياق-ا

عباسبنعبداللهحديثطرق-ب

عباسابناسانيدشجرة-ج

الحديثمدار-د

الحديثفيالعلماءأقوالهـ-

عباسابنحديثبالفاظبيانز-

بنعمروبنعبداللهحديث:الثالثالمطلب

عنهما:اللهرضيالعاص

الحديث.سياق-أ

الحديث.طرق-ب

الحديث.أسانيدشجرة-ج

الحديث.بالفاظبيان-د

حكيم.بنهشامحديث:الرابعالمطلب

الحديث.سياق-ا

الحديث.طرق-ب

الحديث.اسانيدشجرة-ج

الحديث.مدار-د

السند.اضطرابهـ-

الحديث.أسانيددراسة-و

الحديث.فيالعلماءاقوال-ز

الحديث.درجة-ح
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09

69

69

ها

99

401

501

801

112

113

116

131

135

لأ93

142

143

مالك:بنأنسحديث:الخامسالمطلب

الحديث.متن-ا

الحديث.طرق-ب

الأسانيد.شجرة-ج

.الرواياتالفاظ-د

الحديث.معنىهـ-

تعقيب.-ز

لنصوصدلالم!فيالعلماءمذاهب:الثانيالمبحث

.الميثاقعلى

.الميثاقفيالأقوال:تمهيد

وادلتهم.الأولبالقولالقائلون:الأولالمطلب

.الأولبالقولالقائلون:اولا

.القرآنمنالأولالقولا!حابأدلة:ثانيآ

وادلتهم.الثانيالقولأصحاب:الثانيالمطلب

الثاني.القولأصحاباقوالعرض:أولا

الثانيالقولا!حاب:ادلةثانيا

.الأولالقوللأصحابتعقيب:ثالثآ

القولعلىالالبانيالشيختعقيب:رابعأ

عليه.والتحقيبالثاني

.الفطرة:الثالثالفصل

معناها.فيوماالفطرةاحاديث:الأولالمبحث

.النطرةأحاديث:الأولالمطلب

عنه.اللهرضيهريرةابيحديث:أولا
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146

148

914

015

152

153

154

155

156

157

158

915

016

16لأ

162

162

162

165

166

\*

391

الحديث.متن-ا

الحديث.طرق-ب

الحديث.اسانيدشجرة-ج

الحديث.متون-د

سريع.بنالأسودحديث:نانيأ

الحديث.متن-ا

الحديث.اسانيد-ضمجرةب

.سندهدراسة-ج

عدالله.بنجابرحديث:ثالثآ

الحديث.متن-أ

.إسنادهشجرة-ب

.سندهدراسة-ج

.الفطرةبمعنىماورد:الثانيالمطلب

.حماربنعياضحديث:اولا

الحديث.متن-ا

.إسناده-ضمجرةب

الحديث.طرق-ج

متونه.دراسة-د

.إشادهدراسة

ومناقشتها.الفطرةفيالأقوال:الثانيالمبحث

وادلتها.الفطرةفيالأتوال:الأولالمطلب

.الفطرةفيالأقوالمناقشة:الثانيالمطلب

.الفطرةفيالأقوالمجمل:الثالثالمطلب

)2،"(
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ها\

991

102

602

902

215

921

225

2*

*1

ثم

ث!م

*8

ث!9

الرابع:الفصل

ذلكعلىالمترتبةوالمفاسدالمعرفةمنالمتكلمينموقف

المتكلمين.عندعزوجلاللهمعرفة:الأولالمبحث

نظرية.المتكلمينعندعزوجلاللهمعرفة:الأولالمطلب

المتكلمين.عندالعبدعلىواجباول:الثانيالمطلب

وقفات

المتكلمين.عندالمعرفةمنهج:الثالثالمطلب

المتكلمين.عندالمقلدإيمان:الرابعالمطلب

المتكلمينمنهجعلىالمترتبةالمفاسد:الثانيالمبحث

المعرفةفي

.وأعراضجواهرالعالم:الأولالمطلب

.حادثفهوالحوادثعنيخلولاما:الثانيالمطلب

.حادثفهوالحوادثيسبقمالا:الثالثالمطلب

لها.اوللاحوادثامتناع:الرابعالمطلب

تعقيب.

الخانمة.

.الفهارس

المراجع.فهرس

.الموضوعاتفهرس

)002(
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